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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu I-GiK2N-KN-208a 

Nazwa przedmiotu Land surveying and cadastre 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Land surveying and cadastre 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 
 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia 

Poziom kształcenia II stopień 

Profil studiów praktyczny 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 

Zakres - 

Jednostka prowadząca przedmiot 
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki 
Odpadami 

Koordynator przedmiotu 
dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski 
dr inż. Agnieszka Cienciała 

Zatwierdził dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Kierunkowy  

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr II 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 3 

 
 



 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

18  18   

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu 
gospodarki nieruchomościami przydatną do 
formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z 
zakresu geodezji kartografii 

GIK2__W01 

W02 
Ma rozszerzoną, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z 
zakresu m.in. systemów katastralnych 

GIK2__W03 

W03 

Ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych i 
technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, w 
tym w zakresie prawa cywilnego, prawa 
administracyjnego, zadań i kompetencji organów 
administracji państwowej i samorządowej, a także z 
zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z 
towarzyszącymi rozporządzeniami oraz zakresu norm i 
standardów technicznych obowiązujących w dziedzinie 
geodezji i kartografii; zna uregulowania prawne 
związane z funkcjonowaniem państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego; zna i przestrzega 
prawo autorskie i prawa pokrewne. 

GiK2 _W15 

W04 
Zna systemy katastralne stosowane w Polsce oraz 
trendy rozwojowe budowy katastrów nieruchomości w 
świecie. 

GiK2 _W28 

Umiejętności U01 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury baz danych 
oraz innych właściwych źródeł, także w języku 
angielskim lub innym języku obcym, dokonywać ich 
krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz 
formułować i uzasadniać stosowne opinie. 

GiK2_U01 

 U02 

Potrafi porozumiewać się (w tym także w języku obcym) 
przy użyciu różnych technik w środowisku inżynierów 
budownictwa, inżynierii środowiska i informatyków w 
zakresie podejmowanych zadań z zakresu geodezji 
inżynieryjnej.  

GiK2_U02 

 U03 

Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i 
języku obcym prezentację ustną oraz udokumentowane 
opracowanie wybranych zagadnień z geodezji. Ma 
umiejętności językowe w zakresie geodezji i kartografii i 
dziedzin pokrewnych zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

GiK2_U03 

 U04 Potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania GIK2__U11 



 

 

 
nowych technik i technologii w zakresie geodezji i 
gospodarki nieruchomościami. 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej 
wpływu na środowisko i wiązanej z tym 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje.  

GIK2__K01  

K02 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
techniczne, prawne i ekonomiczne związane z 
wykonywanym zawodem. 

GIK2__K02  

K03 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy. 

GIK2__K03 

 K04 

ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych w inżynierii 
środowiska 

GIK2__K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Definition of land surveying. Land surveying techniques 

2. Horizontal and vertical control. Methods of surveys 

3. Cadastral surveys. Parcels and their atributes 

3. Subdivision of real estates  

4. Land consolidation. 

5. Delimitation. Reestablishment of boundaries 

6. Selected aspects of land management 

7. Photogrammetry in land surveying  

laboratorium 

1. Repetition of the proffessional terminology in english 

2. Land surveying – definitions and rules 

3. Subdivision of real estates in Poland and other countries of the world 

4. Boundaries of parcels, accuracy of their location  

5. Surveying and photogrammetric materials in court proceedings 

6. Selected issues concerning land management   

7. Land use – methods of gathering data, rules of their registration 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne  

W01   X    

W02   X    

W03   X    

W04   X X   

U01   X X   

U02    X   

U03    X   

U04    X   



 

 

K01   X    

K02    X   

K03    X   

K04    X   

 
A.  
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład kolokwium 

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
sprawdzającego nabytą wiedzę 

Udział studentów w dyskusji podczas zajęć. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
sprawdzającego nabytą wiedzę 

Wykonanie i wygłoszenie prezentacji ustnej 
 

 
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 

18  18   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

40 h 

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

1,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 35 h 

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

1,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

38 h 

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

1,04 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3  
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