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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu I-GiK1-702a 

Nazwa przedmiotu Obrót i zarządzanie nieruchomościami 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Property sales and Management 

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 stacjonarne 

Zakres - 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami 

Koordynator przedmiotu dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski 

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 7 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) NIE 

Liczba punktów ECTS 5 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15  30 -  



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie 
do efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

W20 
Ma podstawową wiedzę w zakresie prawa cywilnego, 
prawa administracyjnego, zadań i kompetencji organów 
administracji państwowej i samorządowej 

GiK _W20 

W21 

Ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych i 
technologicznych dotyczących geodezji i kartografii, w 
tym z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego 
wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, oraz zakresu 
norm i standardów technicznych obowiązujących w 
dziedzinie geodezji i kartografii 

GiK _W21 

W27 
Zna zasady prowadzenia ksiąg wieczystych oraz ich 
powiązanie z katastrem nieruchomości 

GiK _W27 

W28 Zna zasady, sposoby oraz cel prowadzenia katastru 
nieruchomości i zadania gospodarki nieruchomościami 

GiK _W28 

W29 Zna w stopniu podstawowym główne zasady określenia 
wartości nieruchomości  

GiK _W29 

 

U01 Zna sposoby poszukiwania informacji zawartych w 
różnych źródłach bibliograficznych i internetowych, potrafi 
dokonać oceny merytorycznej tych informacji oraz 
wykorzystać je w praktyce  

GiK _U01 

Umiejętności 

U23 Potrafi wykorzystywać bazy danych ewidencyjnych w 
pracach geodezyjnych, planistycznych i gospodarce 
nieruchomościami  

GiK _U23 

U24 Potrafi wykonać podstawowe zadania związane z 
zakładaniem i aktualizacją katastru nieruchomości 

GiK _U24 

U25 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację 
działań zmierzających do aktualizacji katastru 
nieruchomości 

GiK _U25 

Kompetencje 
społeczne 

K01 Ma świadomość postępowania profesjonalnego, 
odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki 
zawodowej 

GiK _K01 

K02 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności geodezyjnej, w tym jej 
wpływu na środowisko i gospodarkę, oraz związaną z 
tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

GiK _K02 

K03 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy, jest 
przygotowany do optymalnych działań organizacyjnych 

GiK _K03 

 

K04 Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych w inżynierii 
środowiska 

GiK _K03 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 



 

 

wykład 

1-2.Zawody nieruchomościowe w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami – 
rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie, pośrednictwo w obrocie handlowym. 

3-4.Cena a wartość nieruchomości, cel wyceny, operat szacunkowy. Zarządzanie 
nieruchomością. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 

5-6. Umowy w gospodarce nieruchomościami. Pierwokup, ograniczone prawa 
rzeczowe, dostęp do drogi publicznej. 

7-8. Rola notariusza w obrocie nieruchomościami. Rękojmia wiary publicznej KW. 
Procedury wieczystoksięgowe. 

laboratorium 

1-4. Plan zarządzania nieruchomością. 

5-8. MLS jako komputerowy system wspomagania nieruchomościami. 

9-12. Umowy w gospodarce nieruchomościami – przykłady. 

13-15. Procedury wieczystoksięgowe. 
 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W20   x    

W21   x    

W27   x    

W28   x    

W29   x    

U01   x    

U23    x   

U24    x   

U25    x   

K01   x    

K02    x   

K03    x   

K04    x   

 
A.  
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 

sprawdzającego nabytą wiedzę. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z każdego 

kolokwium. Uzyskanie przynajmniej oceny dostatecznej z 
wykonywanych sprawozdań z laboratorium. 

 

 
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  30   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4  2   
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
51 

h 

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

2,04 
ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 74 
h 

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

2,96 
ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym 
45 

h 

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

1,8 
ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
5  
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