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M uu_uu M_GK_53A 

Kierunek  lub kierunki studiów Geodezja i kartografia 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Praktyka zawodowa  
Professional practice 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia stacjonarne I stopnia 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

16 (16/0) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 
Prodziekan wydziału  

Jednostka oferująca moduł Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji  

Cel modułu 

 

Celem realizacji modułu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie 

umiejętności i kompetencji społecznych, związanych z 

rozwiązywaniem problemów o charakterze projektowym, 
wykonawczym i formalno-prawnym, dotyczących różnych rodzajów 

prac geodezyjno-kartograficznych oraz rozwijanie umiejętności pracy 

w zespole przy realizacji typowych zadań zawodowych z zakresu 

geodezji i kartografii.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Zapoznanie się z profilem działalności i strukturą organizacyjną 

jednostki, w której odbywa się praktyka oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i zasadami pracy w zespołach. Przepisy prawne, 
techniki oraz sposoby wykonywania prac projektowych i 

dokumentacyjnych. Technologia i organizacja prac wykonawczych. 

Obsługa sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących procesy 

technologiczne. Zasady zgłaszania i przekazywania robót do ośrodków 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Rozgraniczenia i podziały 

nieruchomości. Wznawiania znaków i punktów granicznych. Ustalanie 

granic w trybie obowiązujących przepisów dotyczących ewidencji 
gruntów i budynków. Sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej, 

operatów pomiarowych, map sytuacyjno-wysokościowych i map dla 

celów projektowych. Tyczenie i pomiar inwentaryzacyjny obiektów 
budowlanych. Tworzenie i aktualizowanie przestrzennych, 

atrybutowych baz danych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Dz.U.2010.193.1287. 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Dz. U. nr 263, poz. 1572. 

Pozostałą literaturę należy dostosować do zakresu prac realizowanych 

w ramach praktyki. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Rozwiązywanie problemów, aktywne uczestnictwo w pracy, praca w 

grupie, konsultacje  
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M uu_uu M_GK_53B 

Kierunek  lub kierunki studiów Geodezja i kartografia 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Praktyka zawodowa  

Professional practice 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia stacjonarne I stopnia 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

16 (16/0) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Prodziekan wydziału  

Jednostka oferująca moduł Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji  

Cel modułu 

 
Celem realizacji modułu jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie 

umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie obiegu 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w urzędach oraz rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Zapoznanie się z profilem działalności i strukturą organizacyjną 

jednostki, w której odbywa się praktyka oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i zasadami pracy w zespołach. Przepisy prawne. 
Zakres kompetencji urzędów. Procedury dotyczące obiegu 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (przyjmowanie, 

gromadzenie i udostępnianie zasobu) i ocena jej wiarygodności. 
Wydawanie decyzji administracyjnych. Tworzenie i aktualizacja 

przestrzennych, atrybutowych baz danych zasobu geodezyjno-

kartograficznego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Dz.U.2010.193.1287. 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Dz. U. nr 263, poz. 1572. 
Pozostałą literaturę należy dostosować do zakresu prac realizowanych 

w ramach praktyki. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Rozwiązywanie problemów, aktywne uczestnictwo w pracy, praca w 

grupie, konsultacje.  

 

 


