SYLWETKA

REKRUTACJA

Absolwenta

Na semestr letni

Celem studiów magisterskich kierunku Geoinformacja
jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko
wykwalifikowanych i przedsiębiorczych absolwentów,
którzy będą mogli działać na konkurencyjnym globalnym rynku pracy.
Absolwent kierunku Geoinformacja będzie posiadał
ugruntowaną wiedzę i umiejętności w dziedzinie
najnowszych technologii informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania, interpretacji
i publikacji danych geograficznych.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

PROGRES
innowacyjne specjalności

Kandydaci:
Na studia stacjonarne II stopnia kierunku Geoinformacja
mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich oraz
absolwenci studiów magisterskich tego samego lub
pokrewnego kierunku.
Termin rekrutacji:
Studia obejmują 3 semestry (studia 1,5-roczne). Zapisy
na kierunek na semestr letni rozpoczynają się 1 lutego.

Studia magisterskie
na kierunku

GEOINFORMACJA

Kompetencje abslowenta
wdrażanie, administrowanie i użytkowanie
systemów informacji geograficznej

Rejestracja kandydatów:
rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki

tworzenie modeli cybernetycznych, strukturalnych i funkcjonalnych, oprogramowania,
skryptów i algorytmów do analiz przestrzennych zjawisk fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomicznych

Specjalności
GEOINFORMATYKA

opracowywanie analiz zjawisk i zdarzeń
ekstremalnych i kryzysowych, wspomaganie
zarządzania infrastrukturą krytyczną oraz
sytuacjami kryzysowymi z wykorzystaniem
najnowszych technologii informatycznych

KONTAKT
Instytut Geoekologii i Geoinformacji
igig@amu.edu.pl
igig.amu.edu.pl

Collegium
Geographicum

ul. B. Krygowskiego 10
61-680 Poznań

tel. 618296176

INFRASTRUKTURA
KRYTYCZNA
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Kierunek

GEOINFORMACJA
Na studiach II stopnia na kierunku Geoinformacja
proponujemy dwie specjalności: Geoinformatyka
i Infrastruktura krytyczna. Specjalności przygotowują
absolwentów do profesjonalnego funkcjonowania na
rynku pracy w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania geoinformacyjnego oraz reagowania na
procesy ekstremalne i kryzysowe. Innowacyjny program
studiów został opracowany i będzie realizowany przy
współudziale praktyków - ekspertów z firm i instytucji
działających w dziedzinie Infrastruktury krytycznej
i Geoinformatyki.

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA
Infrastruktura krytyczna to rzeczywiste i cybernetyczne systemy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa
i jego obywateli. Współczesne zagrożenia m.in aktami
terroru (fizycznego i elektronicznego) sprawiają, że
rynek poszukuje specjalistów o zaawansowanych
kompetencjach z tego zakresu. Absolwenci
Infrastruktury krytycznej będą podejmować pracę w
instytucjach publicznych, agencjach rządowych
i przedsiębiorstwach z branż strategicznych (m.in.
branża telekomunikacyjna, transportowa, energetyczna) i je wspierających (np. informatycznych).
Specjalność prowadzona jest przy współudziale
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

GEOINFORMATYKA
Geoinformatyka jest specjalnością dającą zaawansowane kompetencje, pozwalające podjąć pracę
w firmach i instytucjach tworzących różnorodne
aplikacje i systemy geoinformatyczne, w instytucjach
publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie
środowiskiem, w leśnictwie, energetyce, transporcie,
biurach planowania przestrzennego. Specjalność
prowadzona jest przy współudziale Wydziału
Matematyki i Informatyki UAM.

Wybrane przedmioty na specjalnościach

Technologie geoinformacyjne
Eksploracja danych geoprzestrzennych i uczenie
maszynowe
Modelowanie geozagrożeń
Programowanie geoinformacyjne
Drony w geoinformacji
Chmury obliczeniowe
Administracja bazami danych
Ochrona infrastruktury krytycznej
Drony w sytuacjach kryzysowych
Miejskie systemy geoinformacyjne
Terroryzm jako szczególne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej
Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

PROGRAM STUDIÓW
NOWE SPECJALNOŚCI
Na specjalnościach zajęcia prowadzone będą przez:
wykładowców UAM
przedstawicieli pracodawców
Wydział Nauk
Geograficznych
i Geologicznych
Collegium
UAM

Geographicum

Wydział Matematyki
i Informatyki
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
UAM

Pracodawcy

to praktyczny i interdyscyplinarny charakter
studiów
program tworzony wspólnie z pracodawcami
współpracującymi przy opracowaniu i realizacji
studiów
kadrę stanowi interdyscyplinarny zespół
składający się z ekspertów w dziedzinach
rozwijanych w projekcie

