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Kartografia i systemy informacji przestrzennej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
architektura krajobrazu

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.MI2A.1061.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Adam Michalski

Pozostali prowadzący Adam Michalski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu gromadzenia, analizy i wizualizacji
danych przestrzennych.
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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

podstawy kartografii i systemów informacji
przestrzennej. Posiada wiedzę z zakresu
wykorzystania analiz przestrzennych w zakresie zadań
związanych z przestrzenią oraz modułów wizualizacji
danych w programach GIS

AK_P7S_WG01 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozróżniać modele danych GIS i stosować metody
analiz danych wektorowych i rastrowych w realizacji
konkretnego zadania związanego z przestrzenią.
Potrafi wykonać wizualizację kartograficzną.

AK_P7S_UW02 Projekt, Sprawdzian(y)
przy komputerze.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej ciągłego
uzupełniania oraz doskonalenia umiejętności
w zakresie nowych technologii i rozwiązań
stosowanych w architekturze krajobrazu i dziedzinach
pokrewnych

AK_P7S_KK01 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Systemy informacjiprzestrzennej - wstęp.
Modele danych: rastrowy i wektorowy.
Bazy danych i SQL.
Analiza danych przestrzennych.
Numeryczne modele terenu. 
Infrastruktura danych przestrzennych. 
Zasoby danych przestrzennych.
Odwzorowania kartograficzne.
Metody prezentacji kartograficznej i ich charakterystyka.
Opracowanie map tematycznych. 

Wykład

2.

Wprowadzenie do oprogramowania SIP.
Bazy danych SQL.
Warstwy, ich tworzenie, edycja i wykorzystanie. 
Wiązanie obiektów przestrzennych danymi opisowymi.
Wykonywania analiz przestrzennych. 
Praca z numerycznymi modelami terenu.
Mapy topograficzne. Pozyskanie danych – kalibracja oraz wektoryzacja rastra
Zastosowanie odwzorowań w opracowaniu map. 
Opracowanie map tematycznych .

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Sprawdzian(y) przy
komputerze. 50%

Wymagania wstępne
Obsługa komputera.

Literatura
Obowiązkowa

Praca zbiorowa, Geomatyka w Lasach Państwowych cz I (2010) oraz cz II (2013), Centrum Informacyjne Lasów1.
Państwowych
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2008.2.
Kraak M.-J., Ormeling F. (1998), Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych, PWN Warszawa,3.
Pasławski J. i współautorzy. (2006), Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era4.

Dodatkowa

Saliszczew K.A., (2003), Kartografia ogólna, PWN Warszawa1.
Bielecka E. (2005), Systemy Informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AK_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej ciągłego uzupełniania oraz doskonalenia
umiejętności w zakresie nowych technologii i rozwiązań stosowanych w architekturze krajobrazu i
dziedzinach pokrewnych

AK_P7S_UW02 Absolwent potrafi rozróżniać modele danych GIS i stosować metody analiz danych wektorowych w
realizacji konkretnego zadania związanego z przestrzenią

AK_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, metody, analizy i narzędzia planowania i
projektowania terenów otwartych i zabudowanych


