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STUDIA PODYPLOMOWE (nabór 2013/2014) 
 

Pełna nazwa studiów STUDIA PODYPLOMOWE  
SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ UNIGIS 

Organizator  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Universität 
Salzburg, Zentrum für Geoinformatik (Z_GIS) 
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 
12 664 53 01, faks 12 664 53 85 
unigis@gis.geo.uj.edu.pl 

Adres kod, miasto, ulica 
tel.  

e-mail 
WWW www.unigis.uj.edu.pl 

Podstawowy cel studiów UNIGIS stawia sobie za zadanie odpowiadanie potrzebom 
merytorycznym, technicznym i organizacyjnym administracji publicznej, 
szkolnictwa, przemysłu i sektora komercyjnego. Studia mają na celu 
zapoznanie studentów z Systemami Informacji Geograficznej, 
z podstawowym oprogramowaniem oraz z możliwościami 
jego wykorzystania 

Rok rozpoczęcia działalności 2003 
Edycja 11. 
Kierownik studiów Dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ 

4 Czas 
trwania 

1. liczba semestrów 
2. liczba godzin zajęć: 

• ogółem 
• wykładów 
• ćwiczeń 
• innych 

Zasadnicza część zajęć prowadzona jest metodą nauki na odległość 
(9 modułów obligatoryjnych, moduły opcjonalne). Moduł obligatoryjny 
trwa około 2 miesięcy. 
Dodatkowo w trakcie czterech zjazdów (po jednym w każdym 
semestrze) odbywa się łącznie 40 godzin zajęć (ćwiczeń, wykładów). 

Limit miejsc 30 
Kryteria naboru Rozmowa kwalifikacyjna 11 stycznia 2014 r. 
Pełny koszt uczestnictwa (zł) 12 000 
Wymagane dokumenty  kopia dyplomu magistra lub licencjata, 

 podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ zawierające charakterystykę zainteresowań 
i umiejętności z zakresu GIS 

 kwestionariusz osobowy 
 formularz zgłoszenia UNIGIS, 
 kopia dowodu osobistego lub paszportu 
 zdjęcie legitymacyjne w formacie .jpg 

Szczegóły na stronie www.unigis.uj.edu.pl 
Miejsce składania dokumentów Listem poleconym na adres: Studia Podyplomowe UNIGIS, Instytut 

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków 

Termin przyjmowania zgłoszeń 1 października - 31 grudnia 2013 r. 
W jakim trybie odbywają się zajęcia  Indywidualny tok nauczania, e-learning 
Gdzie odbywają się zajęcia Nauczanie odbywa się na odległość, poprzez internet, a kontakt 

z nauczycielem zapewnia poczta elektroniczna oraz platforma 
Blackboard. Zjazdy odbywają się w Krakowie, w Instytucie Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej UJ 

Termin rozpoczęcia zajęć w najbliższej 
edycji/cyklu 

15 lutego 2014 r. 

Ramowa tematyka zajęć 9 modułów tematycznych (materiały w wersji elektronicznej w języku 
angielskim): 
 GIS Introduction 
 Data Modelling and Data Structures  
 Data Sources and Data Acquisition 
 Project Management and GIS in Organisations 
 geoDBMS 
 Spatial Statistics 
 OpenGIS and Distributed GI Infrastructures  
 Geographical Analysis 
 Visualisation and Cartography 

Dodatkowo treść zajęć stanowią zajęcia uzupełniające: moduły 
opcjonalne, szkoły letnie, projekty, konferencje i seminaria GIS 

Kwalifikacje wykładowców Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
w Salzburgu, specjaliści GIS z innych uczelni oraz instytucji badawczych 
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Studia podyplomowe: zaliczenie 9 modułów obowiązkowych oraz 2 
modułów opcjonalnych. 

Warunkiem ukończenia studiów jest 

Tytuł Master of Science Geographical Information Science & Systems 
Uniwersytetu w Salzburgu: dodatkowo zaliczenie zajęć uzupełniających 
oraz napisanie pracy dyplomowej 

Łączna liczba osób, które dotychczas 
ukończyły studia podyplomowe 

104 

Informacje dodatkowe Zajęcia prowadzone metodą nauki na odległość 
 


