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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu I-GiK1N -305 
Nazwa przedmiotu Komputerowe obliczanie geodezyjne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Surveying Computations 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Geodezja i kartografia 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów praktyczny 

Forma i tryb prowadzenia studiów niestacjonarne 

Zakres  

Jednostka prowadząca przedmiot 
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki 
Odpadami 

Koordynator przedmiotu  

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 III 

Wymagania wstępne brak 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin   18   



 

 

w semestrze 



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, inżynierii 
środowiska, inżynierii lądowej oraz innych obszarów 
nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania 
podstawowych zadań powiązanych z geodezją i 
kartografią 

GiK_W01 

W02 

Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w 
dziedzinie bezpośrednich i zdalnych metod geodezyjnych 
pozyskiwania danych o terenie, a także w dyscyplinach 
pokrewnych 

GiK_W03 

W03 

Ma wiedzę z zakresu informatyki ogólnej i geodezyjnej,  w 
tym z użytkowania oprogramowania i sprzętu 
komputerowego, programowania  w wybranych językach, 
ochrony i archiwizacji danych oraz licencji programowych 

GiK_W05 

W04 

Zna w stopniu podstawowym zasady projektowania baz 
danych, w tym standardy dotyczące wymiany informacji 
pomiędzy bazami danych 

GiK_W06 

W05 

Potrafi wykonać geodezyjne opracowanie projektów (w 
tym dla potrzeb inżynierii środowiska i budownictwa) oraz 
tyczenie obiektów różnymi technikami pomiarowymi 

GiK_W10 

Umiejętności 

U01 

Potrafi świadomie wykorzystywać oprogramowanie 
komputerowe w wykonawstwie geodezyjnym, opracowuje 
i modyfikuje oprogramowanie użytkowe z zakresu 
informatyki geodezyjnej 

GiK_U11 

U02 

Potrafi zapisywać obiekty świata rzeczywistego w 
systemie informacji o terenie oraz tworzyć i realizować 
procedury postępowania w języku formalnym za pomocą 
narzędzi programowych 

GiK_U12 

U03 

Umie łączyć dane przestrzenne pochodzące z różnych 
źródeł, potrafi wykonać proste analizy przestrzenne w SIP 
oraz korzystać z geoportalu spełniającego wymogi 
europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej 

GiK_U13  

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, jest 
przygotowany do optymalnych działań organizacyjnych 

GiK_K03 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 



 

 

laboratorium 

1-3 Wprowadzenie do wybranych programów. Konfiguracja oprogramowania, 
dostosowanie do potrzeb użytkownika. Podstawowe funkcje. 

4-6 Zakładanie nowego obiektu. Wprowadzanie do geodezyjnych programów 

użytkowych danych pozyskiwanych z różnorodnych źródeł. 
7-9 Opracowywanie w geodezyjnych programach użytkowych danych geodezyjnych 
pozyskiwanych z różnych źródeł. 
10-12 Opracowywanie w geodezyjnych programach użytkowych danych 
geodezyjnych dla różnorodnych celów. 
13-14 Przygotowanie opracowania kartograficznego przetworzonych danych 
geodezyjnych w geodezyjnych programach użytkowych. 
 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X   X 

W03      X 

W04   X   X 

W05   X   X 

U01      X 

U02   X   X 

U03   X   X 

K01   X    

 
A.  
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Wykonanie poprawnie ćwiczeń laboratoryjnych i uzyskanie 
co najmniej oceny dostatecznej z każdego kolokwium 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
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   

2.  Inne (konsultacje, egzamin)   4   
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
22 

h 

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

0,88 
ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 28 
h 

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

1,12 
ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym 
22 

h 

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

0,88 
ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2  
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