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ANKIETA DOTYCZĄCA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (nabór 2013/2014) 
 

Pełna nazwa studiów STUDIA PODYPLOMOWE  
W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ 

Organizator  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 
tel. (12) 617-22-77, faks (12) 617-45-88 
studium@gis.edu.pl 

Adres kod, miasto, ulica 
tel.  

e-mail 
WWW www.studium.gis.edu.pl 

Podstawowy cel studiów Przekazanie obecnego stanu wiedzy o metodach pozyskiwania, 
przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. 

Rok rozpoczęcia działalności 2004 
Edycja 10. 
Kierownik studiów dr hab. inż. Piotr Cichociński 

2 
 
223 
86 
137 

Czas 
trwania 

1. liczba semestrów 
2. liczba godzin zajęć: 

• ogółem 
• wykładów 
• ćwiczeń 
• innych - 

Limit miejsc 50 
Kryteria naboru kolejność złożenia podań oraz wpłata pierwszej raty w wysokości połowy 

opłaty za uczestnictwo 
Pełny koszt uczestnictwa (zł) 3600 
Wymagane dokumenty wypełniona karta zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej), dyplom 

ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub 
licencjackich) 

Miejsce składania dokumentów Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-4, pok. 406 (IV p.) 
Termin przyjmowania zgłoszeń  1 czerwca do 31 lipca 2013 r. oraz od 1 do 25 września 2013 r. 
W jakim trybie odbywają się zajęcia  tryb niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne średnio dwa razy 

w miesiącu w godz. od 10 do 20 (soboty) i od 8 do 18 (niedziele) 
Gdzie odbywają się zajęcia sale wykładowe i laboratoria komputerowe Wydziału Geodezji Górniczej 

i Inżynierii Środowiska AGH (Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-4) 
Termin rozpoczęcia zajęć w najbliższej 
edycji/cyklu 

październik 2013 r. 

Ramowa tematyka zajęć Modelowanie informacji geograficznej, Podstawy formalne, Struktury 
i źródła danych, Jakość danych, Metadane, Oprogramowanie (AutoCAD 
Map, MicroStation Geographics, ArcGIS, GeoMedia, wolne 
oprogramowanie), Metody prezentacji kartograficznej i wizualizacji 
danych, Budowanie baz geometrycznych i opisowych, Wymiana/transfer 
danych, Wprowadzenie do analiz geograficznych, Numeryczny Model 
Terenu i analizy 3D, Zaawansowane/złożone analizy geograficzne 

Kwalifikacje wykładowców pracownicy naukowi i dydaktyczni Wydziału Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska AGH 
wykonanie pracy końcowej 

„obrona” pracy końcowej 

Warunkiem ukończenia studiów jest 

zaliczenie poszczególnych przedmiotów 

Łączna liczba osób, które dotychczas 
ukończyły studia podyplomowe 

ok. 300 

Informacje dodatkowe – 
 


