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Automatyzacja analiz geoprzestrzennych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPASS.MI2C.2953.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Iwona Kaczmarek

Pozostali prowadzący Iwona Kaczmarek, Grzegorz Chrobak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne mające na celu przekazanie wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zasad automatyzacji pracy w środowisku GIS. Studenci zapoznają się procesami
tworzenia algorytmów geoprzetwarzania służących do automatyzacji analiz i przetwarzania danych
przestrzennych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
metody automatyzacji analiz geoprzestrzennych
służące rozwiązywaniu szeroko rozumianych
zagadnień przestrzennych

GP_P7S_WG01 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić analizy przestrzenne w sposób
zautomatyzowany i zinterpretować zagadnienia
społeczne i gospodarcze w ujęciu przestrzennym.

GP_P7S_UU13,
GP_P7S_UW08 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
działania w sposób analityczny w procesie
wykonywania zadań. Rozumie potrzebę stosowania
kreatywnych i wariantowych rozwiązań.

GP_P7S_KK01 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Narzędzia geoprzetwarzania w środowisku GIS. Proces tworzenia algorytmów
geoprzetwarzania. Modele geoprzetwarzania danych. Parametry wejścia i wyjścia
modelu. Schematy blokowe, łączenie narzędzi. Instrukcje iteracyjne. Instrukcje
warunkowe. Przetwarzanie wsadowe. Podstawy Python. Tworzenie skryptów w
języku Python dla potrzeb geoprzetwarzania danych przestrzennych.

Wykład

2.

Projekt 1. Automatyzacja analiz przestrzennych z wykorzystaniem modelarza
graficznego i przetwarzania wsadowego.

Projekt 2. Automatyzacja analiz przestrzennych z wykorzystaniem Python.

Projekt 3. Zaawansowane funkcje i wyrażenia przestrzenne.

Projekt 4. Projekt indywidualny.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia, Część zajęć odbywa się formach edukacji zdalnej.

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 60%

Wymagania wstępne
Geograficzne systemy informacji przestrzennej, znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Literatura
Obowiązkowa

Andrew Cutts, Anita Graser, Learn QGIS, Fourth edition, 2018 Packt Publishing1.
Joel Lawhead, Learning Geospatial Analysis with Python, Third Edition, 2019 Packt Publishing2.
Robert Szczepanek, Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2, 2017, Kraków3.

Dodatkowa

Shammunul Islam, Simon Miles, GISP Menke, GISP Smith Jr., Luigi Pirelli, GISP Van Hoesen, Mastering Geospatial1.
Development with QGIS 3.x - Third Edition, 2019 Packt Publishing
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_UU13 Absolwent potrafi aktualizować zdobytą wiedzę, samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie.

GP_P7S_UW08
Absolwent potrafi analizować zjawiska środowiskowe, przestrzenne i społeczne, rozumiejąc wielowątkowy
wymiar gospodarki przestrzennej, dobierając odpowiednie metody, techniki i narzędzia oraz
automatyzować procesy analityczne wykorzystując różnorodne zbiory danych.

GP_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady modelowania przestrzeni przy wykorzystaniu
narzędzi informatycznych, wybrane metody i narzędzia opisu oraz analiz, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz modelowania struktur przestrzennych i społecznych, procesów i prawidłowości w nich
zachodzących.


