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KARTA PRZEDMIOTU  
 
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu GIS w analizach przestrzennych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim GIS in spatial analysis 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna mgr Piotr Kociuba 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia 45 VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 

W1 - Znajomość podstawowych narzędzi analiz przestrzennych w 
programach  GIS 
W2 - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie 
dokumentacji technicznych  
W3 - Znajomość specjalistycznej wiedzy z zakresu planowania 
przestrzennego, oraz analiz przestrzennych; 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie z zaawansowanymi narzędziami programu QGIS, SagaGIS, GRASS GIS, LASTools, 
FUSION LiDAR, Semi Automatic Classification (rozszerzenie do programu QGIS)   

2. Zapoznanie z analizami przestrzennymi danych rastrowych 

3. Generowanie pochodnych danych LiDAR 

4. Analiza i interpretacja zdjęć multispektralnych 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 
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WIEDZA 

W_01 Wskazuje zaawansowane metody i techniki pozyskiwania i 
gromadzenia danych dotyczących procesów i systemów 
logistycznych, a także narzędzia służące do ich analizy, 
wyjaśniania i wnioskowania w zarządzaniu przestrzenią 

K_W01, K_W02 

W_02 Stosuje wiedzę matematyczną i statystyczną w podczas 
gromadzenia, przetwarzania i w analizach przestrzennych GIS 
dobierając odpowiednie narzędzia do opisania zjawisk 
przyrodniczych w kształtowaniu przestrzeni 

K_W04, K_W08 

W_03 Rozumie specyfikę danych przestrzennych w procesach 
zarządzania przestrzenią 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi dokonać selekcji literatury naukowej w celu 
przygotowania spójnego opracowania na zadany temat np. 
planowania przestrzennego 

K_U01, K_U04 

U_02 Potrafi tworzyć i edytować dane przestrzenne do wspomagania 
decyzji w tworzeniu planowania przestrzennego oraz ocenia 
jego jakość 

K_U02, K_U04, K_U09 

U_03 Stosuje specjalistyczne metody GIS do analizy i charakterystyki 
zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni np.  pod 
lokalizację nowej inwestycji  

K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności K_K01 

K_02 Poszukuje nowych technologii geoinformatycznych pomocnych 
w planowaniu przestrzennym i urbanistycznym  

K_K04 

K_03 Jest zdolny do podejmowania wyzwań wykorzystując swoje 
umiejętności do praktycznego wykorzystania w pracy 
zawodowej mając na uwadze odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje 

K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Analizy środowiska/terenu na podstawie danych LiDAR i zdjęć multispektralnych - generowanie 
pochodnych np.:  
- opracowanie map wysokościowych, 
- wygenerowanie numerycznych modeli terenu (NMT), numerycznych modeli powierzchni terenu 
(NMPT), znormalizowanego numerycznego modelu terenu (zNMPT) 
- generowanie warstwic na podstawie danych LiDAR 
- wykonanie wizualizacji 2.5D (3D), 
- wykonanie profili terenu, 
- wykonanie profili poprzecznych i podłużnych 
- cieniowanie zboczy, 
- analiza i ocena nachylenia i ekspozycji zboczy, 
- analiza i ocena widoczności charakterystycznych elementów z trasy szlaku turystycznego, 
- klasyfikacja form terenu, 
- wygenerowanie sieci rzecznej, 
- wygenerowanie zasięgów zlewni, 
- wygenerowanie odległości do sieci rzecznej, 
- wyznaczenie topograficznego indeksu wilgotności 
- detekcja pojedynczych drzew 
- zasięg koron drzew 
- pomiar wysokościowy drzewostanu/budynków na danych LiDAR, 
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- analiza wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane LiDAR 
- analizy 2D i 3D struktury drzewostanów gospodarczych  
- analiza przestrzennego rozkładu nasłonecznienia na dachach budynków 
- klasyfikacja zdjęć multispektralnych - opracowanie map pokrycia terenu, detekcja zmian pokrycia 
terenu, NDVI (Indeks Wskaźnika Wegetacji) 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z materiałem 
kartograficznym 

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Praca z materiałem 
kartograficznym 

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_03 Praca z materiałem 
kartograficznym 

Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda projektu Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

K_02 Metoda projektu Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

K_03 Metoda projektu Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:   

• zaliczenie kolokwium 80% 

• aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 20%, 
 

 Kryteria oceniania prac na kolokwium:  
91 - 100% punktów z kolokwium - ocena 5,0  
81 - 90% punktów z kolokwium - ocena 4,5  
71 - 80% punktów z kolokwium - ocena 4,0  
61 - 70% punktów z kolokwium - ocena 3,5  
50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

80 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

• Sanecki J., Teledetekcja, pozyskiwanie danych, WNT, Warszawa 2006. 

• Siek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, Kraków 2000. 

• Jasiński J., Kroszczyński K., Rymarz C., Winnicki I,. Satelitarne obrazy procesów 
atmosferycznych kształtujących pogodę, PWN, Warszawa 1999 

• Sitek Z., Zarys teledetekcji lotniczej i satelitarnej, AGH, Kraków, 1992. 

•  Mularz S., Podstawy Teledetekcji. Wprowadzenie do GIS, Wydawnictwo PK, Kraków 2004. 

Literatura uzupełniająca 

• Ciołkosz A., Kęsik A. Teledetekcja satelitarna, PWN, Warszawa, 1989 

• Kostrzewski A . Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa 1993. 

 


