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Софтуерът за ГИС днес

 Богат спектър от предлагани продукти и
приложения
 Относително изравнени възможности
 Висока съвместимост при обмен на данни
 Свободен достъп и споделяне на данни и
услуги

Софтуерът за ГИС днес
 общоприложни и специализирани
ГИС
 глобални, национални, регионални
 ГИС със специфични технологични
решения и архитектура
 комерсиални и свободни ГИС
(с отворен достъп и код)
 ГИС се налагат като подходяща
среда за дистанционно обучение – в
университета и в училище.

ГИС
В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

ПРОГРАМИТЕ ПО ГИС
Учебни планове на различните специалности
 програми на учебните дисциплини, свързани с ГИС;
 календарни планове за лекции и упражнения, конспекти
 програми за практики
Литература
 учебници, ръководства, учебни помагала, курсове
 справочници, годишници на университетите
 книги, монографии
Проекти и разработки
 данни за разработени ГИС проекти
 защитени докторски дисертации, дипломни работи

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Факултет, провеждащ обучението по ГИС Геодезически Факултет

Катедра „Фотограметрия и картография“
и
Катедра „Геодезия и геоинформатика“

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
1. Катедра „Фотограметрия и картография“
Дистанционни методи и ГИС; Мобилни ГИС; Цифрова картография и
ГИС; Навигационно картографиране; Тематично картографиране и ГИС
5 дисц. за спец. Геодезия, регулирана професия, магистър
2. Катедра „Геодезия и геоинформатика“
Географски информационни системи“ за специалност
„Устройство и управление на земи и имоти“, бакалавър
„Информационни системи на кадастъра“; „Проектиране на
информационни системи за Земята“; „Геоинформатика II“; „Геодезия III“
4 дисц. за спец. Геодезия, регулирана професия, магистър
„Приложение на ГИС с отворен код“
за специалност „Водоснабдяване и канализация Пречистване на води“, бакалавър.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
1. Факултет по математика и информатика
Географски информационни системи за разработчици“
за специалност „Информатика“ ,
магистърска програма „Компютърна графика“
2. Геолого-географски факултет
Катедра „Картография и ГИС“
Общо над 20 дисциплини
за 8 специалности (4 магистър и 4 бакалавър),
6 дисциплини за „Геопространствени системи и технологии“, бакалавър
6 дисциплини за магистърска програма „Географски информационни
системи и картография“, профил „ГИС“

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
Факултет „Геологопроучвателен факултет
Въведение в ГИС; Основи на геоинформатиката;
Глобални системи за сателитна навигация;
ГИС и пространствени анализи; ГИС документиране на линейни
инфраструктурни обекти; Обработка на геоложка информация в ГИС
6 дисциплини за специалност Геология и геоинформатика

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Факултети, провеждащи обучение по ГИС:
Факултет „Горско стопанство“
Катедра „ Лесоустройство“
Географски информационни системи за 3 специалности в 3 факултета

Факултет „Стопанско управление“
Катедра „Компютърни системи и
информатика“
4 дисциплини за 3 специалности в 2 факултета

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет „Горско стопанство“
Катедра „Лесоустройство“
Дисциплина „ГИС“
• специалност „Горско стопанство“, факултет
„Горско стопанство“, ОКС магистър (от 2001)
• специалност „Ландшафтна архитектура“,
факултет „Екология и ландшафтна
архитектура“, ОКС магистър (от 2005)
• специалност „Растителна защита“,
Агрономически факултет, ОКС магистър (2018)

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
• Електронни модули за дистанционно
обучение в платформата Blackboard на
спец. ГС и ЛА (от 2014)
• Продукти: MapInfo, QGIS, GISExplorer,
ArcGIS, Google Earth Pro
• Учебник по „ГИС“ (2008) , преиздаден 2016 г.
• Кръжок по ГИС при ЛТУ (от 2016) за
практическа, научна и изследователска
дейност на студентите от специалности ЛА,
ГС, ЕООС.

ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ ПО ГИС
Модул по ГИС в Blackboard learn тм+
Учебни обекти и задание за проект по ГИС
за специалност Горско стопанство

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Факултет „Стопанско управление“

Катедра „Компютърни системи и
информатика“
• 3 Специалности с преподаване на ГИС:
 „Стопанско управление“ ,
ОКС бакалавър и магистър
 „Алтернативен туризъм“,
ОКС бакалавър и магистър, факултет СУ
 „Екология и опазване на околната среда“,
ОКС магистър, факултет ФЕЛА

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Факултет „Стопанско управление“
Катедра „Компютърни системи и
информатика“
• Учебни дисциплини
ГИС (за специалност СУ); ГИС в туризма (за специалност АТ)
Управленски информационни системи (за специалност СУ)
Географски информационни системи (за специалност ЕООС)

• Софтуер: ArcGIS, ArcMap 10.х

НОВИ УСЛОВИЯ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС ПО ГИС

Промени в процеса на обучение
• Обучението в условия на здравна криза става
неприсъствено
• Дистанционното обучение в определен
период замества присъственото обучение
• Променят се технологичните средства,
организацията и отношенията между
участниците в процеса
• Изборът на среда за обучение и софтуерът за
ГИС е в зависимост от решенията на висшето
училище и преподавателя, НО
използваният софтуер в голяма степен зависи
от технологичното оборудване на студента

Промени в процеса на обучение
• актуализиране на платформите за обучение (Zoom,
Google Classroom, Teams, Moodle, Blackboard)
• технически проблеми и сривове, накъсване на ритъма
и целостта на процес
• прекъсната е естествената психо-емоционална връзка
• увеличава се делът на времето за пасивно слушане и
наблюдение, за сметка на активна работа и действие
на студентите
• при напълно дистанционното обучение студентите не
се познават лично, всеки участник е с различна
географска локализация, с различни технически
възможности и моментна готовност за диалог и
групова работа
• многократно по-големи усилия и време за
осъществяването на ролята на преподавателя намаляване на ефективността на работата

Проблеми - среда за обучение
• Използване на различни платформи и софтуер
- прекомерни усилия и за преподавателите, и
за студентите (различни инструменти, акаунти)
• За преподавателите и администрацията е
затруднен контролът, обратната връзка и
вземането на решения относно процесите на
обучение.
Средата за обучение трябва да бъде единна и
достъпна
за
преподаватели,
студенти
и
администрацията на университета
 собствена платформа за обучение;
 система с акаунти на участниците в
общността;
 цялостно администриране на системата.

Проблеми - Софтуер
• Софтуерът
за
ГИС
лицензиран
и
подосигурен на студентите за свободен
достъп
• Oбщоприета практика в университетите работа с лицензиран комерсиален софтуер
за образователни цели
Възможни
решения
осигуряване
на
студентски
лицензи
за
вече
закупен
комерсиален софтуер за ГИС; пакет за
обучение с временен достъп за студенти;
работа чрез свободно онлайн или облачно
решение; преминаване към напълно свободен
софтуер

Проблеми - софтуер-хардуер
• Спецификата на софтуера за ГИС и обема на
данните изискват хардуер с добри качества и
информационен капацитет.
• Наличните устройства на студентите в голяма
степен не отговорят на това изискване, а
възможните
решения
са
строго
индивидуални.
Компромисно решение – Определеният за
работа продукт следва да съчетава простота,
малък капацитет, но същевременно да има
достатъчно базови модули за придобиване на
опит за работа с ГИС.

Проблеми - ниво на предварителна
подготовка
• Особеностите
на
софтуера
за
ГИС
и
технологията за обработка и интерпретация на
пространствените
данни
изискват
добра
предварителна подготовка в ИКТ.
• Голяма част от литературата и работата с ГИС
изисква чуждоезикова подготовка.
• Предварителните
знания
и
умения
на
студентите
не
винаги
покриват
тези
изисквания.
Решение - Поставените задачи да съответстват
на нивото на подготовка, на условията на работа
от разстояние и да покриват базов минимум за
работа с данни в среда на ГИС.

ГИС в училище и в университета
• Промяна на структурата на обучение ГИС - общообразователен предмет в ОКС
„бакалавър“ и надграждане с профилирана
ГИС в ОКС „магистър“
• Повишаване нивото на подготвеност на
кандидат-студентите
чрез
обучение
в
училище
по
предметите
„География“,
„История“ със средствата на ГИС

ИЗВОДИ
Оптимизацията на учебния процес и елиминирането на
проблемите в дистанционното обучение могат да се
постигнат чрез промени от технологично и най-вече от
методологично естество:
 адаптиране на интерактивното обучение с иновативни






технологични средства по учебните дисциплини, свързани с
ГИС
засилване
на
пълноценното
взаимодействие
между
преподавателя и студентите и повишаване на самостоятелната
познавателна активност
модулен принцип, актуализиране на обхвата на учебното
съдържание в съответствие с реалната ситуация;
осигуряване на достъп до свободни бази данни и
информационни услуги при разработка на учебните проекти
по-широко използване на софтуер за ГИС с отворен код и
свободно достъпни ГИС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запазването на качеството на обучението е възможно
чрез развитие на електронните форми и адаптиране на
методиката на интерактивно обучение по ГИС.
Изградената и адаптирана към съвременните изисквания
университетска система с ресурси ще отговори на новите
предизвикателства и ще бъде в съответствие с реалната
ситуация и потребностите на обучаваните –
осигуряване на условия за висококачествено висше
образование и в частност до пълноценно обучение по ГИС.

