
L.p. Nazwa przedmiotu Zagadnienia

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329

1. Język obcy 30

2. Przedmiot humanistyczny do wyboru** 81

3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28

4. Doświadczalnictwo leśne 30

5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66

6. Aktualne kierunki badań w  Ochronie Ekosystemów Leśnych 54

7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19

8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi 21

B. Specjalność: Geoinformatyka w leśnictwie 491

1. GIS I - zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie 52

Generowanie numerycznych modeli wysokościowych na podstawie danych wieloźródłowych (ALS

LiDAR, fotogrametria, sensory satelitarne np.: aktywne - IceSat2 / GEDI i pasywne - ASTER Global DEM).

Analizy objętości i widoczności 3D. Detekcja artefaktów na modelu cieniowanym przy wykorzystaniu

algorytmu LRM. Indeksy krajobrazowe (Landscape Indices) w waloryzacji krajobrazu. Geostatystyka i

metody interpolacji przestrzennej (Kriging, IDW, Spline, Trend). Przegląd oprogramowania i bibliotek GIS

Open Source (np. QGIS, SAGA, GRASS, GDAL). Aplikacje MobileGIS w leśnictwie (np. mLAS inżynier Pro,

Collelctor for ArcGIS, 123 Survey for ArcGIS).

2. Algorytmy i wprowadzenie do programowania 60

Budowanie i zapis algorytmów. Wprowadzenie do języka programowania (na przykładzie C). Budowanie

aplikacji. Struktury danych. Obiekty. Różnice pomiędzy skryptami a programem kompilowanym.

Automatyzacja powtarzalnych czynności. Linia komend. Python (składnia i dostęp do bibliotek). Języki i

oprogramowanie R i JavaScript.

3.
Skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne - zaawansowane aplikacje 

w leśnictwie
57

Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w leśnictwie - aplikacje i badania naukowe z wykorzystaniem chmur

punktów 3D. Naziemne (TLS) i Mobilne Skanowanie Laserowe (MLS + Backpack) w badaniach drzew i

drzewostanów. Precyzyjne leśnictwo 3D/4D. Wykorzystanie systemów nawigacji GNSS (NAVSTAR-GPS,

Beidou-2, GALILEO, GLONASS). Nawigacja inercjalna w badaniach naukowych.

4.
Bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i 

ochronie przyrody
30

Przegląd statków bezzałogowych. Prawo lotnicze a operator drona (UAVO). Obszary zakazów lotów w

terenach chronionych i innych. Planowanie misji fotogrametrycznych (dobór kamer, wysokości i

pokrycia zdjęć). Metody dopasowania zdjęć (matching) cyfrowych z platform BSP (UAV). Generowanie

chmur punktów 3D. Generowanie prawdziwej ortofotomapy (true orthophoto) w oparciu o modele

pokrycia terenu. Algorytm SfM. Aplikacje UAV wykorzystujące obrazowanie termalne, wielospektralne i

hiperspektralne.  Aplikacje do obserwacji i monitorowania zwierzyny.

5. Teledetekcja I  - Podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie 34

Analiza krzywych spektralnych. Tworzenie kompozycji barwnych na podsatwie kanałów spektralnych.

Towrzenie kluczy fotointerpretacyjnych. Przegląd nadzorowanych i nienadzorowanych metod

klasyfikacji pikselowej. Dobór pól treningowych i testowych Metodyka oceny dokładności klasyfikacji

obrazu.

6. Analiza danych i modelowanie przestrzenne w nowoczesnym leśnictwie 66

Budowanie modeli predykcyjnych (regresyjnych i klasyfikacyjnych) z wykorzystaniem metod uczenia

maszynowego. Klasteryzacja danych. Metody podstawowej analizy i wizualizacji danych. Klasyfikacja

danych. Kategoryzacja danych. Metody skalowania wielowymiarowego.

Specjalność: Geoinformatyka w leśnictwie

Studia II stopnia - Leśnictwo



7. Kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi 58

Metody prezentacji kartograficznych. Intergracja wieloźródłowych i wieloskalowych danych

przestrzennych i wizualizacja w środowisku GIS. Mapy tematyczne w odniesieniu do SLMN. Baza EGIB,

bazy referencyjne GUGIK i branżowe. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna. Gospodarka

nieruchomościami - aspekty prawne. Planowanie przestrzenne - normy prawne i dokumentacja, MPZP,

plany urządzania lasu. Audyty krajobrobrazowe. Ocena oddziaływania na środowisko (OOS).

WebGIS/ArcGIS Online.

8. GIS II - zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym 26

Analizy sieciowe (Network Analyst) w leśnictwie (np. projektowanie sieci dróg leśnych, szlaków

zrywkowych oraz składnic drewna). Analizy hydrograficzne z zastosowaniem narzędzi GIS (np. delineacja

zlewni, generowanie sieci rzecznej). Indeksy topograficzne w zarządzaniu terenami leśnymi: SPI, TWI,

Aplikacje GIS w Parkach Narodowych: portale, analizy, aplikacje turystyka, zarządzanie ochroną

przyrody, wsparcie badan naukowych. Wielokryterialna analiza decyzyjna w systemach GIS.

9. Fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych 34

Fotogrametria cyfrowa 3D z fotointerpretacją zdjęć lotniczych (RGB i CIR). Obsługa SoftCopy Station 3D:

VSD_AGH stereoploter, Dephos, TerraStero. Oprogramowanie: Agisoft (PhotoScan), MicMac, Sketchfab,

Autodesk.

10. Teledetekcja II - Zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych 34

Metody korekcji radiometrycznej obrazów. Obiektowa analiza obrazu (GEOBIA; eCognition). Lonticze

zobrazowania hiperspektralne w monitorowaniu drzewostanów. Przegląd wskaźników roślinnych

(Vegetation Index) stosowanych w badaniach ekosystemów leśnych i ochronie przyrody.

11. Relacyjne bazy danych i język SQL 40
Budowa relacyjnych baz danych. Wprowadzenie do języka SQL. Wprowadzenie do DDL . Relacje. OGC

simple features.

C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin) 40

D. Przedmioty do wyboru w języku obcym* 30

E. Seminarium dyplomowe i praca magisterska 60

F. Egzamin dyplomowy magisterski

Suma godzin

1 Airborne and Terrestrial Laser Scanning 30

2 Monitoring and conservation of forest biodiversity 30

3 Invasion ecology- impacts of invasive species and their control in forests 30

4 Natural disturbances in forest communities 15

5 Population Ecology of Trees 30

6 The Outline of Applied Silviculture in North America 15

7 Tree-ring dating of wooden art and architecture 30

8 Forest and Climate Change 30

9 Global change forestry - effect on stands and waters in mountain areas 30

Oferta przedmiotów do wyboru w języku obcym jest ustalana co roku przez 

Radę Wydziału

*D. Przedmioty do wyboru w języku obcym


