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IV. Opis programu studiów 

 

3. KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod przedmiotu I-GiK1N -804a 
Nazwa przedmiotu Projektowanie prac geodezyjnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Designing geodetic works 

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 Studia niestacjonarne 

Zakres  

Jednostka prowadząca przedmiot 
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki  
Odpadami 

Koordynator przedmiotu Dr inż. Krzysztof Pietruszka 

Zatwierdził Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Semestr VIII 

Wymagania wstępne  

Egzamin (TAK/NIE) nie 

Liczba punktów ECTS 1 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 9     



 

 

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 obsza-
rów nauki przydatną do formułowania i rozwiązy-
wania podstawowych zadań powiązanych z geode-
zją i kartografią 

GiK_W01 

W02 

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia sto-
sowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z 
zakresu geodezji kartografii oraz jej zastosowa-
niach do problemów inżynierii środowiska i inżynie-
rii lądowej 

GiK_W02 

W03 
Zna podstawy analizy statystycznej danych, ma 
wiedzę z zakresu rachunku błędów oraz zna staty-
styczne podstawy opracowania obserwacji  

GiK_W04 

 W04 

Potrafi wykonać geodezyjne opracowanie projek-
tów (w tym dla potrzeb inżynierii środowiska i bu-
downictwa) oraz tyczenie obiektów różnymi techni-
kami pomiarowymi 

GiK_W10 

Umiejętności 

U01 
Ma umiejętność wykonywania inwentaryzacji eta-
powej i końcowej obiektów w ramach geodezyjnej 
obsługi inwestycji budowlanych 

GiK_W08 

U02 

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

GiK_U11 

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Ma świadomość postępowania profesjonalnego, 
odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki za-
wodowej 

GiK_K01 

K02 

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechnicz-
ne aspekty i skutki działalności geodezyjnej, w tym 
jej wpływu na środowisko i gospodarkę, oraz zwią-
zaną z tym odpowiedzialność za podejmowane de-
cyzje 

GiK_K02 

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Projet wstępny, projekt pomiaru i projekt opracowania wyników 
Przykłady prac projektowych 
Projektowanie pod względem merytorycznej poprawności i przeznaczenia wyników 
pomiaru 
Uwględnienie specyfiki obiektu i warunków technicznych 
Zawartość i forma operatu technicznego 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  



 

 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie 
Inne 

rest spraw-
dzający  

W01      X 

W02      X 

W03      X 

W04      X 

U01      X 

U02      X 

K01      X 

K02      X 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu zaliczającego 

wykłady 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-

nostka 

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

h 
9     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

11 h 

4.  

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 

przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

0,44 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 14 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 

w ramach samodzielnej pracy 
0,56 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 

w ramach zajęć o charakterze praktycznym 
0 ECTS 



 

 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1  
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