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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów kierunkowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr 1 

Wymagania wstępne - 

Egzamin  TAK 

Liczba punktów ECTS 4 

 



 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15  15 30  

 
 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 
Klasyfikacja osnów poziomych i wysokościowych. Osnowa fundamentalna, 
podstawowa bazowa i szczegółowa. 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma pogłębioną, szczegółową i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę w zakresie: pomiarów specjalnych, wybranych 
działów geodezji i  kartografii, systemów odniesień i 
układów współrzędnych.  

GIK_W04 

W02 

Ma szczegółową wiedzę związaną z zakładaniem osnów 
geodezyjnych, ich pomiarem i obliczeniem, oraz z 
wykonywaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych; 
zna konstrukcje osnów podstawowych i szczegółowych 
oraz zasady projektowania i zakładania osnów 
zintegrowanych, w tym z wykorzystaniem sieci stacji ASG-
EUPOS; 

GIK_W16 

Umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania 
zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych 
rachunek współrzędnych, rachunek wyrównawczy, metody 
geometrii wykreślnej i podstawowe oprogramowanie 
komputerowe wspomagające opracowania geodezyjne.  

GIK_U07 

U02 

Potrafi przeprowadzić analizę statystyczną danych oraz 
właściwie zastosować metody i modele statystyczne w 
różnych działach geodezji i kartografii, potrafi wykonać 
wyrównanie różnych typów osnów geodezyjnych. 
Potrafi - zgodnie z standardami i po przeprowadzeniu 
wstępnej analizy ekonomicznej - sporządzić i 
skompletować dokumentację związaną z wykonaniem 
opracowań geodezyjnych, w tym także dokumentację 
geodezyjną założenia lub modernizacji osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

GIK2_U08 
GIK2_U41 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy techniczne, 
prawne i ekonomiczne związane z wykonywanym 
zawodem.  

GIK_K02 



 

 

Projektowanie i zakładanie szczegółowych osnów sytuacyjnych. Optymalizacja 
geometrii i metod pomiaru. 

Analiza techniczno-ekonomiczna. Inwentaryzacja i modernizacja sieci istniejących. 
Badanie funkcjonalności osnów sytuacyjnych. Prognozowanie funkcjonalności. 

Projektowanie i zakładanie szczegółowych osnów wysokościowych. 

Badanie funkcjonalności osnów wysokościowych. Inwentaryzacja istniejących sieci. 
Modernizacja. Prognozowanie funkcjonalności osnów wysokościowych klasy 3. 

ćwiczenia 

Wykonanie pomiaru kątów poziomych metodą kierunkową na Uczelnianej  osnowie 

badawczej REAL_2017. Analiza wyników pomiaru. 

Wykonanie pomiaru niwelacyjnego o podwyższonej dokładności. Ocena dokładności 
wyników pomiaru. 

projekt 
Ocena funkcjonalności fragmentu szczegółowej  osnowy pomiarowej na obszarze 
Kielc. Wykonanie inwentaryzacji oraz pomiarów kontrolnych. 

 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X X X   

W02  X X X   

U01  X X X   

U02  X X X   

K01   X X   

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Warunki zaliczenia 

wykład 
egzamin 
pisemny 

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z pytań dotyczących wszystkich 
zagadnień  wymienionych w treściach programowych  

ćwiczenia 
zaliczenie  
z oceną 

 Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów 

przeprowadzonych w trakcie zajęć 

 Sprawozdanie z wykonanego pomiaru niwelacyjnego 

o podwyższonej dokładności. 



 

 

projekt 
zaliczenie  
z oceną 

 Zaliczenie indywidualnej  pracy kontrolnej. Zadanie – identyfikacja 

punktów stałych uczelnianej osnowy badawczej REAL_2017 

na podstawie pomiaru kątów poziomych. 

 Zaliczenie zespołowej pracy kontrolnej dotyczącej oceny 

funkcjonalności szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze m. 

Kielc, sytuacyjnej lub wysokościowej. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jedno
stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S h 

15  15 30  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 6 h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

66 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy 
bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 

2.64 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 59 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2.36 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 

10.  Punkty ECTS za moduł 5 ECTS 
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