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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu PŚk Nr 153/22 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

Zakres zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym  

na kierunku geodezja i kartografia  

Studia stacjonarne I stopnia  

1. W ramach przedmiotu „Podstawy rachunku wyrównawczego” na semestrze 3, 

przeniesiono 30 godzin z ćwiczeń na laboratoria. Obecny wymiar godzinowy wynosi: 

wykład 30, laboratoria 30.    

2. W ramach przedmiotów „Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów 

geodezyjnych”/ „Rachunek wyrównawczy” na semestrze 4, przeniesiono 30 godzin  

z ćwiczeń na laboratoria. Obecny wymiar godzinowy wynosi: wykład 30, laboratoria 

30.    

3. W ramach przedmiotów „Zastosowania fotogrametrii”/„Fotogrametria naziemna, 

lotnicza i satelitarna” na semestrze 5, przeniesiono 15 godzin z laboratoriów na 

projekty. Obecny wymiar godzinowy wynosi: wykład 30, laboratoria 0, projekty 30.    

4. Dokonano zmiany nazwy przedmiotu „Prawo geodezyjne i rozporządzenia 

wykonawcze” na „Prawo geodezyjne i akty wykonawcze” na semestrze 5.  

5. Dokonano zmiany nazwy przedmiotu „Zastosowania teledetekcji i GIS” na 

„Zastosowania teledetekcji w gospodarce i GIS” na semestrze 6.  

6. Dokonano zmiany nazwy przedmiotu „Geomatics and vocabulary” na „Geomatics” na 

semestrze 6.  

Studia niestacjonarne I stopnia 

 

1. Wykład z przedmiotu „Geomatyka 1” przeniesiono z semestru 1 na semestr 2 

(dołączono do zajęć z przedmiotu o dotychczasowej nazwie „Geomatyka 2” celem 

ujednolicenia z programem studiów stacjonarnych i zmieniono nazwę na „Geomatyka”. 

2. W ramach przedmiotu „Podstawy rachunku wyrównawczego” na semestrze 3, 

przeniesiono 18 godzin z ćwiczeń na laboratoria. Obecny wymiar godzinowy wynosi: 

wykład 18, laboratoria 18.    

3. W ramach przedmiotów „Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów”/ 

„Rachunek wyrównawczy” na semestrze 4, przeniesiono 18 godzin z ćwiczeń na 

laboratoria. Obecny wymiar godzinowy wynosi: wykład 18, laboratoria 18.    

4. W ramach przedmiotów „Zastosowania fotogrametrii”/„Fotogrametria naziemna, 

lotnicza i satelitarna” na semestrze 5, przeniesiono 9 godzin z laboratoriów na projekty. 

Obecny wymiar godzinowy wynosi: wykład 18, laboratoria 0, projekty 18.    

5. Dokonano zmiany nazwy przedmiotu „Zastosowania teledetekcji w gospodarce i mapy 

tematyczne” na „Zastosowania teledetekcji w gospodarce i GIS” na semestrze 6.  

6. Dokonano zmiany nazwy przedmiotu „Prawo geodezyjne i rozporządzenia 

wykonawcze” na „Prawo geodezyjne i akty wykonawcze” na semestrze 6.  

7. Zlikwidowano na semestrze 6 przedmiot „Język obcy 5” w wymiarze 24 godzin 

laboratoriów. Łączną liczbę godzin z języka obcego na studiach niestacjonarnych 

dostosowano do spełnienia warunku 60% liczby godzin na studiach stacjonarnych. 

8. W ramach przedmiotu „Język obcy 1” na semestrze 2 zmniejszono liczbę godzin  

laboratoriów z 24 na 22. 

9. W ramach przedmiotu „Język obcy 2” na semestrze 3 zmniejszono liczbę godzin  

laboratoriów z 24 na 22. 

10. W ramach przedmiotu „Język obcy 3” na semestrze 4 zmniejszono liczbę godzin  

laboratoriów z 24 na 23. 
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11. Zmniejszono liczbę punktów ECTS z 6 na 5 dla przedmiotu „Geodezja 4” na semestrze 

5, dostosowując do pkt. ECTS na studiach stacjonarnych. 

12. W ramach przedmiotu „Język obcy 4” na semestrze 5 zmniejszono liczbę godzin  

laboratoriów z 24 na 23. 

13. Zwiększono liczbę punktów ECTS z 1 na 2 dla przedmiotów „Projektowanie prac 

geodezyjnych”/ „Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali” na semestrze 8, 

dostosowując do pkt. ECTS na studiach stacjonarnych. 

14. Sumaryczna liczba godzin w „nowym” programie studiów w stosunku do dotychczas 

obowiązującego pozostała taka sama.  


