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W imieniu władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie chcielibyśmy 
poinformować Państwa Szkołę o unikalnej ofercie edukacyjnej naszej uczelni. 

Od roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej funkcjonuje 
nowy, międzyobszarowy kierunek dziennych studiów licencjackich – Geoinformatyka. Jest to 
pierwszy w Polsce, i ciągle jedyny o takim profilu, kierunek łączący wiedzę z zakresu geografii, 
informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), gdzie główny nacisk kładziony jest na 
rozwijanie umiejętności praktycznych. 

Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych 
i praktycznych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy krajowej i międzynarodowej oraz 
zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy.  

W realizację procesu dydaktycznego zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni 
wydziałów Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz 
eksperci-praktycy pracujący w branży IT. 

Na studia zapraszamy uczniów łączących zamiłowanie do geografii i informatyki. W zależności 
od zainteresowań oraz predyspozycji, uczestnicy studiów od drugiego roku studiów mają możliwość, 
poprzez wybór fakultetów, kształtowania profilu swojego kształcenia. 

Od 2016 roku uruchomiliśmy studia magisterskie na tym kierunku. Mają one profil 
akademicki, tzn. główny nacisk kładziony jest na aplikacyjność zdobytej i zdobywanej wiedzy głównie 
w obszarze badań środowiska. 

W 2016 roku Geoinformatyka na UMCS została wyróżniona certyfikatem „Studia 
z przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego kierunkom o 
oryginalnych i wartościowych programach kształcenia, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku 
pracy. 

Rosnąca popularność geoinformatyki skłoniła już niektóre szkoły w Polsce do utworzenia 
klas o takim profilu. Nasz Uniwersytet wspiera je i służy pomocą w opracowaniu i wdrożeniu 
programu kształcenia w tym zakresie.  Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 
z nami, a nauczycieli pragnących przygotować się do kształcenia w tym zakresie zapraszamy na 
studia podyplomowe. 

Od tego roku akademickiego udostępniamy nieodpłatnie studentom do użytku domowego 
profesjonalny pakiet geoinformatyczny ArcGIS, system operacyjny Windows, pakiet MS Office i 
program Statistica. 

Oferujemy również możliwość uczestnictwa w projektach edukacyjnych, których celem jest 
poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia na rynku pracy. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na stronie 
internetowej kierunku Geoinformatyka http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl, a także zachęcamy do 
śledzenia aktualności na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Geoinformatyka-UMCS. 
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