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Profil absolwenta, specjalisty z zakresu geoinformatyki

 Absolwenta cechuje zdolność do łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu 
informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w 
szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu będzie potrafił zapewnić 
poprawną komunikację w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych 
(informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, geografowie i 
przedstawiciele innych specjalności), będzie przygotowany do kreowania nowych 
innowacyjnych produktów geoinformacyjnych  (wszelkiego rodzaju mapy 
cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje 
lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie 
danych o powierzchni Ziemi) oraz właściwego stosowania standardów w 
zakresu informacji geograficznej. 



Absolwent posiada umiejętność:
 projektowania i tworzenia systemów informacji przestrzennej 
(GIS)
 tworzenia technologii wspomagających pozyskiwanie danych (np. 
automatyzacja sterowania urządzeniami/sensorami geodezyjnymi).



Absolwent posiada umiejętność:

 opracowania złożonych geowizualizacji 2D i 3D.
 projektowania modeli danych przestrzennych,



Absolwent posiada umiejętność:

 projektowania i programowania aplikacji geoinformatycznych,
 projektowania i automatyzacji zaawansowanych analiz 
przestrzennych



Profil absolwenta, specjalisty z zakresu geoinformatyki

Absolwent posiada uporządkowaną wiedzę na temat nowoczesnych produktów 
geoinformatycznych, w szczególności:

 zna trendy rozwojowe w zakresie oprogramowania wspomagającego pracę w 
geodezji i kartografii,  zna normy serii ISO 19000 oraz standardy OGC,
 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki projektowania systemów 
geoinformacyjnych, architektury systemów geoinformacyjnych,
 ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii 
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w produktach geoinformacyjnych
 zna zasady tworzenia aplikacji w środowisku oprogramowania GIS.
 zna dostępne obecnie zasoby danych przestrzennych, w szczególności ich 
modele oraz usługi dostępu do tych danych.







Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii

 Kierunek „Geoinformatyka” to pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni 
technicznej i pierwszy tego typu kierunek na studiach inżynierskich 1 stopnia 
mający tzw. „profil praktyczny” w ramach którego student realizuje między 
innymi 3 miesiące praktyki produkcyjnej. 

 W czasie studiów przewidziane są również wykłady specjalistów z firm 
geoinformatycznych oraz wykładowców z zagranicy. 

 W pierwszym cyklu studiów kluczowym partnerem ze strony przedsiębiorców 
była firma:



Przykłady wspólnych działań PW - Globema

 Prowadzenie zajęć z przedmiotu „Programowanie aplikacji geoinformacyjnych”

 Partnerstwo strategiczne w ramach I i II edycji Konkursu Geoinformatycznego PW 
(udostępnienie technologii, grant na oprogramowanie, warsztaty dla uczniów, 
udział w prac Komisji Konkursowej)

 Partnerstwo w organizacji Geospatial Hackhaton 2019 „Smart Tools for Smart 
Cities”



Zajęcia dydaktyczne



Zajęcia dydaktyczne









Geospatial Hackhaton

22-23 lutego 2019

10 drużyn

"Jak przy pomocy gry efektywnie i efektownie zarazem przekazać mieszkańcom 

informacje o  planowanych kierunkach rozwoju miasta?"

24 godziny programowania

Zwycięzca: Zespół studentów geoinformatyki PW: 

Jakub Choromański, Alicja Konkol, Jakub Łobodecki, Joanna Szymczak



Zwycięska aplikacja



Przygotowanie danych
przy użyciu FME

Geospatial Hackhaton



Prezentacja na żywo…

Geospatial Hackhaton



Dziękujemy firmie Globema
za współpracę, 
a Państwu za uwagę 
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