
  

 
 

 

Specjalność Analityk GIS 

 

Studia prowadzone są przez Pracownię GIS Instytutu 

Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii UG we 

współpracy z:   

                              

Dwunasta edycja studiów  2022 / 23 

 W dotychczasowych edycjach wzięło udział blisko 400 

osób. 

Dwa semestry – rok nauki – 60 punktów ECTS 

 Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele   

Koszt 4 400 zł za dwa semestry (absolwenci UG 3 960, pracownicy UG 3 740) 

 W trakcie nauki studenci nauczą się  pracy w dwóch 

programach ArcGIS Pro i QGIS. Program ArcGIS Pro 

reprezentuje nową linie programów GIS firmy esri i w najbliższej 

przyszłości zastąpi starszy ArcMap. Programy esri oraz QGIS  są 

obecnie najczęściej wykorzystywanymi programami GIS w 

sektorze państwowym i prywatnym w Polsce i Europie. 

Uczestnicy studiów otrzymują roczną licencję edukacyjną 

oprogramowania ArcGIS Pro   firmy esri, QGIS jest programem 

typu open-source. 

 Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych 

zastosowaniem systemów informacji przestrzennej w 

różnych dziedzinach, pracowników instytucji i firm 

wykorzystujących GIS w codziennej pracy, a także osób 

chcących zwiększyć swoje klasyfikacje wchodząc na 

rynek pracy. 



  

 
 

 

 Program studiów oparty jest na dwunastu modułach których 

zawartość została przedstawiona w opisie przebiegu studiów. Studia kończą 

się zrealizowaniem projektu dyplomowego. 

Na moduły te  przeznaczono 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 116 

godzin przy komputerach (warsztaty, ćwiczenia) i 84 godzin wykładów. 

 

 

Warunkiem zaliczenia studiów jest realizacja szeregu projektów, pozytywne wyniki 

testów i złożenie pracy dyplomowej. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, praktyków i pracowników esri 

Polska. 

 

 

Lp. Moduł Kod modułu Punkty ECTS 

1 Wprowadzenie do GIS SPGIS-1 3 

2 Elementy  współczesnej kartografii SPGIS-2 3 

3 
Funkcje wektorowe, teoria i 

zastosowanie 
SPGIS-3 6 

4 
Funkcje rastrowe, teoria i 

zastosowanie 
SPGIS-4 6 

5 Pozyskiwanie danych przestrzennych SPGIS-5 4 

6 Geobazy SPGIS-6 3 

7 Techniki satelitarne w GIS SPGIS-7 4 

8 GIS w praktyce i biznesie SPGIS-8 3 

9 
Geoprzetwarzanie z wykorzystaniem 

Model Buildera 
SPGIS-9 8 

10 Programowanie w GIS SPGIS-10 6 

11 
Zaawansowane techniki analizy 

przestrzennej 
SPGIS-11 5 

12 Podstawy modelowania SPGIS-12 1 

13 Seminarium dyplomowe 8 

 



  

 
 

Informacje praktyczne 

 

Dwunasta edycja studiów 2022 / 2023.  

Rozpoczęcie zajęć – październik 2022, zakończenie zajęć - maj 2023;  

Zakończenie studiów – wrzesień  2023  

Planowanych jest w sumie 14 zjazdów średnio co 2 tygodnie w soboty i 

niedziele.  

Zajęcia odbywają się w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii UG. 

 

Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co 

najmniej pierwszego stopnia w dowolnym obszarze kształcenia, podczas 

rekrutacji należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych: 

magisterskich, inżynierskich lub licencjackich. 

Planujemy przyjąć maksimum 40 osób (2 grupy warsztatowo-

laboratoryjne). 

Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie następującej 

punktacji: 

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjat lub tytuł zawodowy inżyniera): 1 pkt. 

Dyplom ukończenia studiów II stopnia (tytuł zawodowy magistra): 2 pkt. 

Uczestnik studiów III stopnia (studia doktoranckie) lub stopień doktora: 3 pkt. 

Aktywność zawodowa lub studia związane z problematyką geograficznych systemów 

informacyjnych (potwierdzone dokumentami): 2 pkt. 

Zajęcia praktyczne wymagają od słuchacza studiów posiadania laptopa 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm 

 oraz znajomości języka angielskiego na poziomie średnim. 

Aktualne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie 

internetowej UG. 

 

 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm


  

 
 

Moduł 1: Wprowadzenie do GIS  

Celem zajęć tego modułu jest zapoznanie z elementami GIS jako systemu 
komputerowego i jego zadaniami. Studenci zostaną zapoznani z 
podstawowymi pojęciami technologii geo-informacyjnej, specyfiką danych 
przestrzennych oraz sposobami ich modelowania i wizualizacji. Zdobędą 
podstawy teoretyczne i umiejętności opisu lokalizacji danych na 
powierzchni Ziemi. Opisane zostaną podstawowe poziome i pionowe 
układy współrzędnych i odwzorowania.  
W trakcie zajęć praktycznych słuchacze zaznajomią się z interfejsem 
programów używanych w trakcie studiów, wprowadzaniem danych 
przestrzennych w różnych formatach, a także podstawową ich 
symbolizacją. Studenci po tych zajęciach będą samodzielnie tworzyli 
kompozycje map w odpowiednim układzie współrzędnych.  

 

Moduł 2: Elementy współczesnej kartografii  

Celem zajęć jest nabycie umiejętności tworzenia profesjonalnych, 

czytelnych map z dostępnych danych przestrzennych. Nacisk zostanie 

położony na estetyczny wygląd i jasny przekaz informacji. W dokładny 

sposób zostaną przedstawione zaawansowane metody symbolizacji 

danych wektorowych i rastrowych. 

 

 

 



  

 
 

Moduł 3: Funkcje wektorowe teoria i zastosowania  

W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe funkcje (narzędzia) 

analizy wektorowej, związane z działaniami w tabeli atrybutowej  – 

obliczanie, wyznaczanie geometrii, sumaryzację, selekcję, pozyskiwanie 

atrybutów przez łączenie tablic, pozyskiwanie atrybutów na podstawie 

relacji przestrzennych, jak i z  działaniami przestrzennymi na obiektach 

wektorowych - buforowanie, wycinanie i przecinanie (wyznaczanie 

wspólnych elementów), nakładanie i agregację, zarówno w ArcGIS jak i 

QGIS. Praktycznie ćwiczone są metody modelowania wektorowego – 

osiągania oczekiwanych rezultatów przez użycie sekwencji kilku funkcji.  

Moduł 4: Funkcje rastrowe teoria i zastosowania  

Ideą zajęć jest zrozumienie modelu rastrowego danych i działania 
narzędzi z rozszerzenia Spatial Analyst programu ArcGIS a także 
funkcjonalności programu SAGA w QGIS. Zajęcia mają na celu poznanie 
najważniejszych funkcji analizy rastrowej : reklasyfikacji, crosstabulacji, 
statystyk komórek, algebry map. Przedstawione zostaną deterministyczne 
metody interpolacji przestrzennej a także funkcje stosowane w analizie 
numerycznego model terenu: nachylenia, kierunku nachylenia i 
cieniowania.Po realizacji tego modułu słuchacze będą potrafili 
zastosować podstawowe funkcje analizy rastrowej do rozwiązywania 
prostych zagadnień przestrzennych.  
 

       



  

 
 

Moduł 5: Pozyskiwanie danych przestrzennych  

W trakcie zajęć podejmowana jest tematyka realizacji problemu 
przestrzennego od początkowego jego etapu czyli pozyskania danych. 
Zajęcia skupiają się wokół źródeł danych, ich dokładności i wiarygodności. 
Studentom przedstawiane są sposoby dostępu do danych - zbiory danych 
przestrzennych obejmujących całą Polskę (MPHP, Corine, VMap, DTED 
2, SRTM, NMT CODGIK), open-street map, ArcGIS on-line, dane 
lidarowe; opis tych danych i zasady z nich korzystania, co wiąże się z 
pojęciem metadanych.  
Studenci nabywają umiejętność rejestracji danych przestrzennych w 
układzie współrzędnych, zapoznają się z pojęciami georeferencji i 
rektyfikacji, GPS, a także poznają podstawowe i zaawansowane techniki 
digitalizacji ekranowej.  
 

Moduł 6: Geobazy  

Zajęcia prowadzone między innymi przez przedstawicieli ESRI Polska, w 
trakcie których można poznać rodzaje geobaz i zasady projektowania 
poprawnych baz danych. Przedstawione są podstawowe sposoby 
przechowywania danych przestrzennych - zestawy danych, klasy 
obiektów, katalogi rastrów oraz zaawansowane zachowania w 
zarządzaniu danymi - domeny, podtypy, klasy relacji. 
 

    



  

 
 

Moduł 7: Techniki satelitarne w GIS 

Moduł dotyczy metod teledetekcji satelitarnej i ich zastosowania w 
badaniach środowiska.  Słuchacze korzystają z metod analizy obrazu 
wykorzystywanych w interpretacji danych rejestrowanych za pomocą 
radiometrów rejestrujących promieniowanie w przedziale widzialnym, 
bliskiej i dalekiej podczerwieni oraz mikrofal. Ćwiczenia obejmują metody 
poprawienia wyświetlania obrazu – wzmocnienie kontrastu, tworzenie 
kompozytów i mozaiek, zwiększanie rozdzielczości przestrzennej zdjęć – 
pan-sharpening a także analizę zdjęć – wyznaczanie indeksów 
spektralnych, klasyfikację nadzorowaną, nienadzorowaną i obiektową. 
Słuchacze poznają metody pozyskiwania zdjęć satelitarnych z Landsata 8 
i nowych europejskich satelitów Sentinel.  

 

Moduł 8: GIS w praktyce i biznesie 

Zajęcia prowadzone są przez zaproszonych gości, praktyków 
wykorzystujących metody GIS w codziennej pracy. W trakcie zajęć 
przedstawiane są realizowane projekty oraz zasady działania w 
komercyjnej działalności GIS. 

 

 

 



  

 
 

Moduł 9: Geoprzetwarzanie z wykorzystaniem Model 

Buildera 

Model Builder daje możliwość automatyzacji czynności – sekwencji funkcji 
w ArcGIS przez tworzenie własnych narzędzi za pomocą blokowego 
modelu. Na zajęciach słuchacze poznają zasady budowania modeli w celu 
usprawnienia pracy, tworzenie własnych narzędzi GIS realizujących 
określone zadania za pomocą funkcji wbudowanych w program. Do zajęć 
opracowany został skrypt zawierający rozwiązania konkretnych zadań, 
pokazujący zastosowanie zaawansowanych technik w geoprzetwarzaniu.  

 

 

 

Moduł 10: Programowanie w GIS 

Programowanie w Python daje nieograniczone możliwości tworzenia 
narzędzi, zarówno zawierających funkcje wbudowane w programy GIS jak 
i działających bezpośrednio na danych przestrzennych. Zajęcia zaczynają 
się od przedstawienia podstaw programowania w Pythonie: rodzaje 
instrukcji, pojęcie funkcji, operacje wejścia i wyjścia, tworzenia tablic 
wykorzystując pakiet NumPy. W dalszej części stosowane są metody 
pakietu ArcPy będącego łącznikiem pomiędzy narzędziami i funkcjami 
programu ArcGIS.  
 
 
 

 



  

 
 

 

Moduł 11: Zaawansowane techniki analizy przestrzennej 

Zajęcia z tego modułu dotyczą pojęć i technik statystycznej analizy 
rozkładu obiektów w przestrzeni: charakteryzowania rozmieszczenia 
danych w przestrzeni za pomocą określania centrum danych oraz stopnia 
rozproszenia danych wokół centrum, Słuchacze poznają podstawową 
wiedzę z zakresu modelowania regresyjnego, teorię zbiorów rozmytych 
oraz możliwości ich stosowania w analizie przestrzennej. Uczą się 
przeprowadzać geostatystyczną analizę stosując narzędzia rozszerzenia 
Geostatistical Analyst w ArcGIS Pro tworząc mapy prawdopodobieństwa 
wystąpienia krytycznych stężeń. 

 

Moduł 12: Podstawy modelowania 

Głównym celem zajęć z tego modułu jest zapoznanie się z podstawowymi 
zasadami modelowania oraz ze sposobami wykorzystania modelowania 
do analizy i prognozowania procesów zachodzących w środowisku. 
Program obejmuje modele hydrologiczne, modelowanie ruchu po terenie 
– korytarze ekologiczne, wyszukiwanie najkrótszej trasy przy 
uwzględnieniu mapy kosztów tj. wykorzystania modeli w systemach 
wspomagania decyzji oraz oceny ryzyka. 

 

      



  

 
 

 

Projekty dyplomowe (przykłady) 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

 


