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Idea powołania studiów podyplomowych zrodziła się podczas warsztatów „Teledetekcja i 

fotogrametria w ochronie środowiska”, które zorganizowane zostały przez Tatrzański Park 

Narodowy w dniach 10-12 października 2012 r. w Zakopanem. Wtedy kolejny raz 

potwierdziło się, że pracownicy zajmujący się ochroną środowiska potrzebują nowoczesnych 

narzędzi geoinformatycznych do swojej bieżącej pracy oraz istnieje duża potrzeba 

uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu geoinformatyki. Nowoczesne 

technologie dostarczają niezwykle przydatnych danych oraz oferują narzędzia, które stają się 

podstawowym warsztatem w nowoczesnym monitoringu środowiska. Pracownicy Zakładu 

Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz firmy ESRI Polska 

poprowadzili praktyczne warsztaty, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i ciepłym 

odbiorem. Spostrzeżenia z Zakopanego znalazły pozytywny odbiór na Wydziale i w ten 

sposób powstał pomysł powołania Studiów Podyplomowych zaczął być wdrażany w życie. 

Był to wynik poparcia Pana prof. A. Lisowskiego – Dziekana WGiSR UW oraz koleżanek i 

kolegów, którzy na co dzień związani są z dydaktyką w zakresie szeroko rozumianej 

geoinformatyce (GIS, teledetekcja, kartografia). W ten sposób rozpoczęły się też formalne 

rozmowy między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW i firmą ESRI Polska. Z 

racji tego, że nasza współpraca trwa od wielu lat, bardzo dobrze znamy nasze jednostki, 

sprawy organizacyjne i merytoryczne zostały szybko uzgodnione. Zaproponowany program 

studiów, po niewielkich korektach dostosowujących do wymogów Krajowych Ram 

Kwalifikacyjnych (KRK), został zaakceptowany przez Senat UW a pierwsza rekrutacja 

odbyła się we wrześniu 2013 r. 

 

Z racji, że jest to pierwsza edycja zajęć, cały proces przygotowania programu studiów 

podyplomowych nawiązywał wprost do doświadczenia pracowników Wydziału Geografii i 

Studiów Regionalnych UW. Wydział od wielu lat rozwija takie specjalności jak 

geoinformatyka i kartografia (uczestnicząc także w wielu projektach dydaktycznych, w tym 

finansowanych przez UE), a ponadto prowadzi badania o ukierunkowaniu praktycznym z 

zastosowaniem teledetekcji i GIS. Cenne były doświadczenia ESRI Polska, w tym znajomość 

rynku odbiorców i użytkowników systemów geoinformatycznych. Niewątpliwy wpływ na 

kształt programu wywarły też ramy prawne ustalone przez MNiSW. Reasumując, staraliśmy 

się, by program ukierunkowany był możliwie na praktyczne zastosowania geoinformatyki, 

teledetekcji oraz kartografii. Zdając sobie sprawę, że przyszli Słuchacze mogą mieć różne 

wykształcenie i doświadczenie geoinformatyczne, w pierwszym semestrze nacisk został 

położony na zagadnienia teoretyczne oraz ich praktyczną implementację w proces 

pozyskania, przetwarzania, analizowania danych przestrzennych. Natomiast w drugim 

semestrze znaczący nacisk został położony na praktyczne elementy, w tym realizację 

praktycznego projektu zorientowanego na indywidualne zainteresowania Słuchaczy. 

 

W sumie program zajęć Studiów obejmuje 252 godzin zajęć (115 godz. wykładu, 137 godz. 

ćwiczeń, 60 ECTS), a w tym takie bloki tematyczne, jak: Systemy Informacji Geograficznej 

(analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych, programowanie w ArcGIS), teledetekcja 

(naziemne metody i techniki badań teledetekcyjnych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, 

teledetekcyjne wskaźniki roślinne, klasyfikacje nie- i parametryczne, spektralne rozmieszanie 



pikseli, ekstrakcja obiektów), kartografia (pozycjonowanie GPS, układy współrzędnych, 

redakcja i edycja map). 

 

Myślę, że Studia Podyplomowe czerpią z długoletniej i bliskiej współpracy między 

Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW i firmą ESRI Polska, w tym 

komplementarnych doświadczeń partnerów. Stąd m.in. podczas rozmów nad powołaniem 

Studiów ustaliliśmy, że decyzje będą podejmowane kolegialnie w celu przeniesienia 

właściwych proporcji między nauką i praktyką, między tym, co jest istotne z punktu rozwoju 

teorii i koncepcji, a konkretnymi, dzisiejszymi wdrożeniami technologicznymi w 

geoinformatyce. Zdając sobie sprawę, że Słuchacze są specjalistami w swoich dziedzinach, 

studia podyplomowe mają być elementem spajającym ich wiedzę z umiejętnością stosowania 

nowoczesnych narzędzi, które powinny im pomagać w optymalizacji wykonywanej pracy. 

 

Myślę, że mocną stroną studiów są partnerzy. Z jednej strony ważne jest kilkudziesięcioletnie 

doświadczenie Uniwersytetu w kształceniu specjalistów z zakresu Kartografii oraz 

Teledetekcji i Geoinformatyki, na różnych poziomach (zaczynając od licencjatu, a 

skończywszy na habilitacji). Z drugiej strony należy podkreślić, że ESRI Polska należy do 

przodujących firm wdrażających najnowocześniejsze technologie geoinformatyczne w Polsce, 

ale i na międzynarodowej arenie. Taki mariaż gwarantuje optymalne skoncentrowanie się na 

najważniejszych elementach merytorycznych, które są istotne z praktycznego punktu 

widzenia, ale także obowiązujących procedur oraz procesu dydaktycznego wynikającego z 

obowiązującego prawa. Silną stroną jest również zespół wykładowców. Reprezentują oni 

różne specjalności i bogate doświadczenie w dziedzinie badań środowiskowych i 

praktycznych wdrożeń wiedzy. Zapewnia to słuchaczom sposobność zapoznania się z 

wieloaspektowym podejściem do zagadnień metodycznych i modeli stosowania technologii 

geoinformatycznych w praktyce. 

 

Co do perspektyw rozwoju Studiów, to na chwilę obecną trudno je oceniać, gdyż jest to nowa 

inicjatywa, która pojawiła się na bardzo konkurencyjnym rynku. Różne studia podyplomowe 

funkcjonują na wielu innych uczelniach warszawskich oraz w Polsce. Mimo to, mam 

nadzieję, że nasze atuty się obronią. 

 

Absolwent studiów otrzymuje kompleksową wiedzę i ma możliwość utrwalenia umiejętności 

z zakresu metod pozyskania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych 

geoinformatycznych w zastosowaniach w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym. 

 

Uwzględnia to pozyskanie i wykorzystanie darmowych, jak i komercyjnych danych, ich 

geoprzetwarzanie i ekstrakcję interesujących informacji oraz zapisanie ich w bazie danych. W 

ramach studiów Słuchacze zapoznają się z optymalnymi rozwiązaniami konkretnych 

problemów (projekt GIS: źródła danych, metody i techniki, wyniki i ich prezentacja), w tym z 

zakresu przygotowania projektów rozwojowych. 

Słuchacze studiów mają do dyspozycji w domu pełne licencje najnowszego oprogramowania 

ArcGIS, natomiast na zajęciach korzystają z najnowszych rozwiązań zawartych w pakiecie 

ENVI. Mamy nadzieję, że 137 godzin spędzonych przy tych pakietach oprogramowania w 

laboratorium komputerowym oraz praca własna w zaciszu domowym, w tym z 

wykorzystaniem zasobów ESRI Virtual Campus, sprawią, że absolwenci będą biegle 

posługiwać się oprogramowaniem, tym bardziej, że Słuchacze posiadają już swoje 

doświadczenie w tej dyscyplinie. 

 



 

Chciałbym podkreślić, że zarówno oprogramowanie, narzędzia jak i wykorzystywane dane 

wyznaczają obecnie trendy w rozwoju światowej geoinformatyki.  

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że w trakcie 252 godzin nie można przedstawić wszystkich 

niezbędnych tematów (na WGiSR UW na kierunku Geografia na poziomie magisterskim 

specjalności geoinformatyka, kartografia, teledetekcja zajęcia dydaktyczne obejmują 1049 

godzin), jednakże nasi Słuchacze posiadają już wiedzę i umiejętności wyniesioną ze 

wcześniejszej edukacji, dlatego dobrze odnajdują się w szerokorozumianej ochronie 

środowiska, biurach planistycznych, dziennikarstwie (prezentacja zjawisk przestrzennych), 

administracji państwowej różnego szczebla, urzędach samorządów, inspektoratach ochrony 

środowiska, centralnych i terenowych oddziałach Lasów Państwowych, ale także w roli osób 

zainteresowanych pracą w organizacjach pozarządowych, nauczycieli, czy specjalistów 

zajmujących się gospodarką i jej zarządzaniem. 

 

Na Studiach mamy obecnie kilku pracowników wyższych uczelni. Jest to bardzo dobre 

rozwiązanie, bo Słuchacze zdobywają nowe umiejętności i wiedzę, co w krótkim czasie 

przełoży się na nowe badania z wykorzystaniem geoinformatyki, a także na rozbudowę 

istniejących programów dydaktycznych prowadzonych przez ich jednostki macierzyste. 

 

Myślę, że największą wartością dla pracodawcy zatrudniającego absolwentów naszych 

studiów podyplomowych jest ich interdyscyplinarność. Każdy ze Słuchaczy ukończył już 

studia wyższe w swojej dyscyplinie. Podczas rocznego kursu absolwent zapoznaje się z 

narzędziami geoinformatycznymi, zarówno w zakresie teoretycznym i metodycznym, 

pozwalającym na ich samodzielne stosowanie, ale także praktycznym, czerpiącym z 

doświadczeń wykładowców i odnoszącym się do doświadczeń własnych. Pozwala to, jak 

sądzę, aby absolwenci potrafili, zachowując zrozumienie istoty zadań, stosować nowoczesne 

rozwiązania bazując na ogromnym potencjale systemów geoinformatycznych. 

  

 


