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GIS in bioeconomy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioeconomy

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBE-AIS.I2BO.3378.22

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe prowadzone w językach obcych

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Paweł Dąbek

Pozostali prowadzący Paweł Dąbek

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie studentom wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu systemów informacji przestrzennej
(dane, informacje i analizy przestrzenne, zastosowania GIS w biogospodarce oraz ochronie i kształtowaniu
środowiska) oraz zapoznanie studentów z obsługą oprogramowania GIS (rodzaje danych przestrzennych,
wprowadzanie i wykorzystanie danych przestrzennych, wizualizacja danych, analizy przestrzenne).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę z zakresu systemów
informacji przestrzennej, metod i narzędzi GIS oraz
danych przestrzennych w tym m.in. w aspekcie
rodzajów danych przestrzennych, możliwości ich
pozyskania oraz przetwarzania; analiz wektorowych
i rastrowych; analiz wielokryterialnych.

IBE_P6S_WG12 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wykorzystać narzędzia GIS w zakresie
biogospodarki i kształtowania środowiska; pozyskać,
przygotować i zwizualizować dane przestrzenne
w programie GIS; integrować dane przestrzenne;
wykonać analizy wektorowe i rastrowe; wykonać
analizy wielokryterialne dla obiektu o szczególnych
warunkach lokalizacji.

IBE_P6S_UW04 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie raportu 25

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Ćwiczenie 1. Wizualizacja danych przestrzennych, elementy mapy, kompozycja
wydruku na przykładzie elementów map zagospodarowania i ukształtowania
terenu.

Ćwiczenie 2. Praca z tabelą atrybutów, selekcja danych przez zapytania SQL,
powiązania tabel, edycja i obliczenia w tabelach, tworzenie i edycja map
wektorowych.

Ćwiczenie 3. Metody i narzędzia interpolacji danych na przykładzie rozkładu
przestrzennego zjawisk meteorologicznych oraz wskaźników stanu środowiska. 

Ćwiczenie 4. Analizy rastrowe identyfikacji warunków hydrograficznych oraz
wyznaczania zlewni z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.

Ćwiczenie 5. Analizy wielokryterialne z wykorzystaniem danych przestrzennych
dla obiektu o szczególnych warunkach lokalizacji.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Wykonanie ćwiczeń 100%

Literatura
Obowiązkowa

Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, Geographic Information Science and Systems,1.
Wiley, 2015
Kristen S. Kurland, GIS Tutorial for ArcGIS Desktop 10.8, ESRI Press, 20202.
Esri Guide to GIS Analysis, Volume 1, ESRI Press, 20203.
Ewa Krzywicka-Blum, Map Functions, Springer, 20164.

Dodatkowa

Kass Green, Russell G. Congalton, Mark Tukman, Imagery and GIS, ESRI Press, 20171.
Dawn J. Wright, Christian Harder, GIS for Science, ESRI Press, 20212.
Mark Monmonier, How to Lie with Maps, Third Edition, University of Chicago Press, 20183.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IBE_P6S_UW04 absolwent posiada umiejętność posługiwania się wybranymi programami komputerowymi do
projektowania, przetwarzania danych, ich analizy oraz graficznej prezentacji

IBE_P6S_WG12 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu technik informatycznych,
podstaw projektowania i programowania


