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STUDIA PODYPLOMOWE (nabór 2009/2010) 
 

Pełna nazwa studiów/studium LOTNICZY I NAZIEMNY SKANING LASEROWY 
Organizator  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska 

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 

tel: 012 617 23 02, fax 012 617 39 93 

entice@agh.edu.pl 

Adres kod, miasto, ulica 
tel., faks (wraz z kierunkowym) 

e-mail 
WWW http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/ 

Podstawowy cel studiów/studium Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnej 
metody pozyskiwania danych przestrzennych, jaką jest skaning 
laserowy (lotniczy i naziemny).  

Rok rozpoczęcia działalności 2010 

Którą z kolei będzie najbliższa edycja 
opisywanych studiów podyplomowych? 

1 

Kierownik studiów/studium dr inż. Urszula Marmol 

2 

 
162 

45 

117 

Czas 
trwania 

1. liczba semestrów 
2. liczba godzin zajęć: 

• ogółem 
• wykładów 
• ćwiczeń 
• innych - 

Limit miejsc 30 

Kryteria naboru kolejność zgłoszeń 

Pełny koszt uczestnictwa (zł) 3000 (2 semestry) 

Wymagane dokumenty dyplom ukończenia studiów wyższych 

Miejsce składania dokumentów AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Pawilon C4 Pokój 209 

Termin przyjmowania zgłoszeń od 01.09.2009 do 01.01.2010 

W jakim trybie odbywają się zajęcia  Tryb zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, średnio raz w miesiącu 

Gdzie odbywają się zajęcia AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Pawilon C4 

Termin rozpoczęcia zajęć w najbliższej 
edycji/cyklu 

20.02.2010 

Ramowa tematyka zajęć Podstawy skaningu lotniczego i naziemnego 
Przetwarzanie danych skaningu lotniczego 
Metody opracowania typowych produktów skanowania naziemnego 
Integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS 
Modelowanie obiektów trójwymiarowych 
Zastosowania skaningu laserowego w wybranych dziedzinach 
gospodarki 
Inwentaryzacja zabytków metodami fotogrametrycznymi i skaningu 
laserowego 
Wykorzystanie skaningu laserowego w leśnictwie i ochronie 
środowiska 

Kwalifikacje wykładowców Kadra uniwersytecka oraz fachowcy z dziedziny skaningu 

 

 

Warunkiem 
ukończenia 
studiów jest 

1. wykonanie pracy 
końcowej 

2. zaliczenie egzaminu 
końcowego 

3. inne Zaliczenie projektów 
Warsztaty. Przedstawienie wyników na seminarium. 

Łączna liczba osób, które dotychczas 
ukończyły studia podyplomowe 

Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe Słuchacze uzyskują Dyplom ukończenia studiów podyplomowych 
wydany przez AGH 

  


