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Nazwa ocenianego kierunku studiów: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

1. Poziom/y studiów:  PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

2. Forma/y studiów:  STUDIA NIESTACJONARNE 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina-inżynieria lądowa i transport (100%) 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

--- --- --- 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

--- --- --- --- 

                                                           

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

A.  Kierunkowe efekty uczenia się – geodezja i kartografia (GiK) niestacjonarne studia I stopnia 
zatwierdzone Uchwała Nr 5/2018 Senatu Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2018 r. dla stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia. 

Dyscyplina naukowa do której odnoszą się efekty uczenia się: Inżynieria lądowa i transport (100%)  

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia, charakterystyki 
drugiego stopnia oraz pełny zakres efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji 
inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia*) dla kwalifikacji na poziomie  
6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Symbol 

kierunkowego 

efektu 

kształcenia 

Opis kierunkowego efektu uczenia się  

Po ukończeniu studiów  pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia 

absolwent: 

Wiedza 

K_W01 
Ma wiedzę z zakresu algebry, geometrii i analizy matematycznej niezbędną do 

rozwiązywania zadań z zakresu geodezji i kartografii 

K_W02 
Ma wiedzę z zakresu statyki i dynamiki pola i potencjału elektrycznego oraz ruchu falowego, 

termodynamiki, magnetyzmu i optyki 

K_W03 
Zna podstawowe metody statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego oraz praktycznie 

wykorzystuje metody statystyczne do opisu i analizy zjawisk masowych 

K_W04 
Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania niezbędną w działalności 

inżynierskiej 

K_W05 
Ma wiedzę z zakresu podstaw nauk społecznych i humanistycznych niezbędną do 

rozumienia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej 

K_W06 
Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów naturalnych i rolniczych oraz 

ich utrzymania i ochrony 

K_W07 
Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, konstrukcji obiektów 

budowlanych i ich lokalizacji w przestrzeni 

K_W08 
Zna specyfikę danych geoprzestrzennych ich przetwarzania i wykorzystania  w geodezji  

i kartografii 

K_W09 Zna terminologię w języku polskim i angielskim z zakresu geodezji i kartografii  

K_W10 

Ma wiedzę z zakresu stosowania narzędzi informatycznych i przetwarzania informacji 

przestrzennych w zagadnieniach związanych z systemami informacji przestrzennej, 

kartografii numerycznej oraz informatyki geodezyjnej 
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K_W11 Zna podstawową terminologię z zakresu struktury przestrzennej i jej infrastruktury technicznej 

K_W12 Ma wiedzę w zakresie zastosowania teorii błędów w pomiarach geodezyjnych 

K_W13 Zna pojęcia i technologie stosowane w geodezji satelitarnej 

K_W14 

Posiada szczegółową, uporządkowaną wiedzę z zakresu układów odniesienia i technologii 

stosowanych w geodezji inżynieryjnej, pomiarach podstawowych, pomiarach sytuacyjnych 

 i pomiarach technikami GNSS 

K_W15 
Zna i charakteryzuje systemy odniesienia i podstawowe techniki obliczeniowe stosowane  

w geodezji wyższej. 

K_W16 
Zna definicje  i opisuje informacje z zakresu fotogrametrii i teledetekcji oraz charakteryzuje 

metody, techniki i narzędzie stosowane w przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych 

K_W17 
Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod, technik i narzędzi stosowanych w wyrównywaniu, 

analizie dokładności sieci pomiarowych oraz transformacji współrzędnych w geodezji 

K_W18 Ma wiedzę o cyklu życia obiektów budowlanych i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu  

K_W19 
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w pomiarach oraz  

w opracowywaniu zadań geodezyjnych 

K_W20 Zna zasady, metody, techniki wykorzystywane w wycenie nieruchomości 

K_W21 
Zna metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane do przetwarzania informacji 

przestrzennych oraz wykonywania zadań geodezyjnych  

K_W22 Zna metody, techniki wykonywania i aktualizacji map ewidencyjnych 

K_W23 Zna normy, standardy i instrukcje techniczne obowiązujące w geodezji i kartografii 

K_W24 
Zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu, wyrównywania bloków 

(orientacji skanów) 

K_W25 Zna przepisy prawne i wytyczne pozatechniczne stosowane w geodezji kartografii 

K_W26 
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa 

patentowego 

K_W27 

Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością  

 i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 5 

 

K_W28 
Ma zintegrowaną wiedzę z różnych dziedzin geodezji i kartografii pozwalającą na właściwe 

zastosowanie i uzasadnianie celowości wybranych zastosowań 

Umiejętności 

K_U01 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane 

informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować  

i uzasadniać opinie, brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska 

oraz dyskutować o nich 

K_U02 

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, potrafi 

pracować w grupie i indywidualnie oraz potrafi organizować i koordynować działania 

zmierzające do realizacji zadań i inwestycji 

K_U03 
Potrafi opracować w języku polskim i obcym dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający wyniki realizacji tego zadania 

K_U04 
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania 

inżynierskiego 

K_U05 
Ma umiejętności samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 

K_U06 

Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, 

czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz 

podobnych dokumentów na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

K_U07 
Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi technikami informatycznymi oraz narzędziami do 

wspomagania projektowania  zadań geodezyjnych 

K_U08 

Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar 

podstawowych wielkości, potrafi przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki  

i wyciągać wnioski 

K_U09 
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty 

pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne 

K_U10 
Ma umiejętności niezbędne do pracy w środowisku zawodowym oraz stosuje zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

K_U11 

Potrafi zaprojektować oraz zrealizować obiekty, systemy lub procesy do realizacji zadań 

geodezyjnych z użyciem odpowiednich technik, metod i narzędzi oraz wstępnie oszacować 

ich koszty 

K_U12 
Dokonuje krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenia istniejące urządzenia i systemy 

techniczne wykorzystywane w geodezji  

K_U13 Potrafi sformułować specyfikację prostych zadań geodezyjnych o charakterze praktycznym  

K_U14 

Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania 

prostych zadań inżynierskich, typowych dla geodezji i kartografii oraz wybierać i stosować 

właściwe metody i narzędzia 
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K_U15 
Ma doświadczenie z utrzymaniem urządzeń pomiarowych, obiektów i systemów technicznych 

wykorzystywanych do pomiarów geodezyjnych  

K_U16 
Ma doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych zadań geodezyjnych oraz stosowaniu 

technologii właściwych dla geodezji i kartografii zdobyte w środowisku zawodowym 

K_U17 
Ma umiejętności korzystania z norm i standardów związanych z działalnością inżynierską  

w zakresie geodezji i kartografii 

K_U18  
Potrafi wykorzystywać wiedzę z matematyki i fizyki oraz integrować ją z wiedzą techniczną  

w celu analizowania, projektowania zadań geodezyjnych oraz interpretacji wyników  

Kompetencje społeczne 

K_K01 

Rozumie potrzebę krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zna możliwości ciągłego 

doskonalenia się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K02 
Ma świadomość ważności pracy geodety i rozumie pozatechniczne aspekty jego działalności, 

w tym wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

K_K03 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę wspólną oraz gotowość podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole, określa priorytety służące realizacji zadań i jest odpowiedzialny za 

wspólnie realizowane zadania 

K_K04 

Ma świadomość zachowywania się w sposób profesjonalny, identyfikuje i rozstrzyga 

dylematy związane z wykonywaniem zawodu, przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

poszanowania różnorodności poglądów i kultur.  

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K06 

Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę 

formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć 

geodezji i kartografii oraz innych aspektów działalności inżyniera geodety, podejmuje starania 

o komunikatywny i zrozumiały przekaz 

 

 

B. Kierunkowe efekty uczenia się -geodezja i kartografia (GiK) niestacjonarne studia II stopnia 
zatwierdzone Uchwałą Nr 6/2018 Senatu Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej  
z siedzibą w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2018 r.  

Dyscyplina naukowa do której odnoszą się efekty uczenia się: Inżynieria lądowa i transport 
(100%) 

Opis efektów uczenia się  uwzględnia: uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia, 
charakterystyki drugiego stopnia zawartych w charakterystykach drugiego stopnia dla kwalifikacji 
na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
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Symbol 

kierunkowego 

efektu uczenia 

się 

Opis efektu uczenia się 

Po ukończeniu studiów  drugiego stopnia na kierunku studiów  

geodezja i kartografia absolwent: 

Wiedza 

K_W01 

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki oraz matematycznych zasad 

stosowanych do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu 

geodezji i kartografii.   

K_W02 
Ma szczegółową wiedzę o procesach geodynamicznych. Ma wiedzę z zakresu 

ruchu obrotowego Ziemi oraz ruchu płyt litosferycznych,  

K_W03 

Ma uporządkowaną wiedzę na temat globalnych i krajowych układów 

współrzędnych, zna metody techniki i narzędzia wykorzystywane w zadaniach 

inżynierskich. Ma wiedzę z zakresu zaawansowanych metod opracowania 

obserwacji. 

K_W04 
Ma szczegółową wiedzę geodezyjną i prawną dotyczącą zarządzania  

i gospodarowania nieruchomościami  

K_W05 

Ma szczegółową podbudowana teoretycznie wiedzę z zakresu pola siły 

ciężkości Ziemi, zjawisk pływowych, zna zasady wykonywania absolutnych  

i względnych pomiarów grawimetrycznych, ma wiedze z zakresu systemów 

wysokości,  zna metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w zadaniach 

inżynierskich 

K_W06 
Zna zasoby metod badań naukowych oraz kryteria doboru w zależności od 

prowadzonej tematyki badawczej.  

K_W07 

Ma szczegółową teoretyczną wiedzę na temat zasad działania systemów 

nawigacji satelitarnej GNSS, satelitarnych i naziemnych systemów 

wspomagania pomiarów GNNS oraz zasady wykorzystania satelitarnych 

systemów laserowych, projektowania i zakładania osnów zintegrowanych  

z wykorzystaniem sieci stacji ASG-EUPOS, wykonywania pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych 

K_W08 

Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami cyfrowego 

przetwarzania obrazu, zna podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów 

lotniczych i satelitarnych, metody techniki i narzędzia wykorzystywane  

w zadaniach inżynierskich i ich zastosowania praktyczne. 

K_W09 

Zna trendy rozwojowe i najnowsze osiągnięcia, nowe techniki geodezyjne, 

satelitarne i astronomiczne stosowane w geodynamice oraz ich dokładności  

i zastosowania praktyczne..  

K_W10 

 

Zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane przy rozwiązywane 

złożonych zadań inżynierskich z zakresu geodezji i kartografii. Procesy 

zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. 

K_W11 

 

Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych 

pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 
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K_W12 

 

Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz prowadzenia samodzielnej 

działalności gospodarczej oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości 

 

K_W13  

 

Zna zasady ochrony własności patentowej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W14 

 

Ma zintegrowaną wiedzę z różnych dziedzin geodezji i kartografii  i potrafi ją 

zastosować do realizacji zadań geodezyjnych oraz uzasadnić swój wybór 

K_W15 

 

Zna zasady pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania  

i udostępniania baz danych. Zna uregulowania prawne związane  

z funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

K_W16 

 

 Zna teoretyczne podstawy matematycznych metod obliczeniowych 

stosowanych do rozwiązywania typowych problemów właściwych dla geodezji  

i kartografii oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod  

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych  

Efekty specjalnościowe dla specjalności Geoinformatyka i Skaning Laserowy 

 

GiSL_W17 

 

ma podstawową wiedzę w zakresie baz danych przestrzennych, modeli 

pojęciowych danych przestrzennych, tworzenia i funkcjonowania geoportali 

informacji przestrzennej, zna zasady wymiany danych, tworzenia metadanych 

przestrzennych i posługiwania się tymi metadanymi, modeli i wizualizacji 3D 

GiSL_W18 

 

Zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu laserowego, 

ma wiedzę z zakresu wyrównywania bloków (orientacji skanów)  

Efekty specjalnościowe dla specjalności Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 

GUP_W17 

 

Zna metody i technologie analizy, oceny i przekształcania szachownicy gruntów 

zarówno w terenach rolnych i leśnych oraz w terenach zabudowanych  

i zurbanizowanych oraz metodykę i technologie wykonywania kompleksowych 

prac scalenia  i wymiany gruntów 

GUP_W18 

 

Zna zasady i sposoby zakładania  i organizacji Geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, zakres informacji opisujących poszczególne sieci, programy 

komputerowe funkcjonujące w ramach programu SIT.  

 

Umiejętności 

K_U01 
Potrafi pozyskiwać informację z literatury i baz danych w języku polskim i obcym 

oraz integrować, interpretować, oceniać i wyciągać wnioski. 

K_U02 
Umie korzystać z dostępnych technik w zakresie zagadnień geodezyjnych  

i komunikować się w środowisku zawodowym w języku polskim i obcym. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 9 

 

K_U03 

Potrafi w przystępny sposób przygotować i zaprezentować opracowanie 

naukowe, prezentacje własnych wyników badań z zakresu geodezji i kartografii 

w języku polskim i obcym. Prowadzić debatę i komunikuje się na tematy 

specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców. 

K_U04 

Potrafi samodzielnie określić kierunki podejmowanych prac badawczych oraz 

zastosować odpowiednie metody i techniki do ich realizacji. Formułuje i testuje 

hipotezy związane z prostymi problemami. 

K_U05 

Ma umiejętności językowe w zakresie geodezji i kartografii zgodne z wymogami 

określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

K_U06 
Korzysta z dostępnych technik komunikacyjno-informatycznych koniecznych do 

realizacji zadań inżynierskich  

K_U07 

Potrafi zaprojektować, zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty i pomiary 

niezbędne w realizacji zadania inżynierskiego oraz dokonać oceny jakościowej 

wyników, używając właściwych metod, technik i narzędzi, dokonać ich 

interpretacji oraz wyciągać wnioski. Kierować pracą własną i zespołu. 

K_U08 
Analizuje, stosuje, interpretuje i wykorzystuje metody analityczne do planowania 

i rozwiązywania prostych problemów badawczych.  

K_U09 

Identyfikuje i formułuje specyfikację złożonych zadań inżynierskich z zakresu 

geodezji i kartografii. Integruje wiedzę z różnych dziedzin właściwych dla 

geodezji i kartografii i stosuje rozwiązania systemowe  w celu realizacji zadań 

inżynierskich. 

K_U10 
Formułuje i testuje hipotezy badawcze w rozwiązywaniu prostych problemów 

inżynierskich.  

K_U11 

Umie ocenić przydatność i nowych technik i technologii do wykonywania zadań 

w dziedzinie geodezji i kartografii, proponuje usprawnienia i ulepszenia 

istniejących rozwiązań technicznych. 

K_U12 
Ma przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna 

obowiązujące zasady bezpieczeństwa.     

K_U13 
Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej planowanych prac i działań 

inżynierskich.  

K_U14 
Analizuje sposoby funkcjonowania oraz ocenia istniejące rozwiązania 

techniczne w tym urządzenia, obiekty, systemy.  

K_U15 

Ocenia przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w pracach 

inżynierskich. Dostrzega ich ograniczenia oraz proponuje nowoczesne metody 

niezbędne do rozwiązywania złożonych zdań z zakresu geodezji i kartografii.  

K_U16 

Potrafi wykonać względne pomiary grawimetryczne, obliczyć redukcje   

i anomalie grawimetryczne, korzysta z modeli geoidy, potrafi obliczać 

systemowe poprawki niwelacyjne i poprawki pływowe do pomiarów 

geodezyjnych 

K_U17 

 

Potrafi wykonywać pomiary GNNS na potrzeby zakładania sieci satelitarnych 

oraz korzystać z serwisów systemów wspomagania pomiarów GNNS, 

wykonywać niwelację satelitarną na małych obszarach, wykonać wyrównanie 

różnych typów osnów geodezyjnych, opracować pomiary satelitarne  

z wykorzystaniem zasad budowy modeli atmosfery 
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K_U18 

Potrafi posługiwać się technikami cyfrowego przetwarzania obrazów  

w fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji, potrafi dokonywać interpretacji zdjęć 

lotniczych i satelitarnych. 

K_U19 
Ma umiejętności tworzenia zintegrowanej bazy danych,  ich przetwarzania  

i wykorzystania dla różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej 

K_U20 

Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń 

teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe oraz wskazać drogi 

optymalizacji stosowanych procedur doświadczalnych i pomiarowych, potrafi 

odnieść zdobytą wiedzę do zastosowań praktycznych  

K_U21  

Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się i ukierunkowuje innych  

w tym zakresie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego doskonalenia się 

(studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji 

zawodowych, osobistych i społecznych. 

Efekty specjalnościowe dla specjalności Geoinformatyka i Skaning Laserowy 

 

GiSL_U22 

 

Potrafi planować i przeprowadzić zadania inżynierskie takie jak: pozyskanie 

chmury punktów skanerem, wyrównanie, kolorowanie oraz modelowanie na 

chmurze punktów, 

GiSL_U23 

 

Potrafi posługiwać się programami i narzędziami stosowanymi   

w przetwarzaniu danych ze skaningu laserowego, potrafi wykonywać 

opracowania modeli 3D. 

GiSL_U24 

 

Posiada umiejętność tworzenia metadanych przestrzennych i posługiwania się 

tymi metadanymi w działalności inżynierskiej 

Efekty specjalnościowe dla specjalności Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 

GUP_U22 

 

Potrafi przygotować studia i analizy dla opracowania projektu scalenia  

i wymiany gruntów, program kompleksowych prac przebudowy struktury 

przestrzennej wsi, studium skutków scalenia i wymiany gruntów 

GUP_U23 

 

Umie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz ocenić istniejące rozwiązania techniczne,  

w szczególności metody oceny wyposażenia i nasycenia terenu sieciami UTT. 

GUP_U24 

 

Zna metodykę i technologie modernizacji katastru nieruchomości (ewidencji 

gruntów i budynków) 

Kompetencje 

K_K01 

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności 

geodety w tym wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za 

podejmowane decyzje. Inspiruje i organizuje działania na rzecz środowiska 

społecznego i interesu publicznego, 

K_K02 

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę wspólną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole. Przewodzi grupie i dokonuje 

krytycznej oceny siebie i zespołu w którym uczestniczy. 

K_K03  
Określa ważność zadań oraz ich logiczne następstwo w realizacji 

podejmowanych działań inżynierskich  
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K_K04 

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma 

świadomość zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki 

zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur w rozstrzyganiu 

dylematów zawodowych. 

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K06 

Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 

potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii 

dotyczących osiągnięć geodezji i kartografii, podejmuje starania  

o komunikatywny i zrozumiały przekaz, jest gotów do krytycznej oceny 

odbieranych treści i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych. 

 

 

 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Anna Szopińska  Dr inż., adiunkt – Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości 

Waldemar Krupiński  dr hab. inż., profesor uczelni – Kierownik Katedry Geodezji 

Jacek Derwisz  

Dr inż., adiunkt – Kierownik Katedry Geoinformatyki  

i Kartografii Numerycznej, członek Rady Programowej kierunku 

geodezja i kartografia 

Paweł Matuła  
Mgr inż., asystent, pełnomocnik rektora ds. praktyk 

studenckich 

Adrian Moskal  Mgr inż., asystent, opiekun studenckiego koła naukowego 

Jolanta Góra  Mgr, kanclerz 

Katarzyna Olender-Ślońska  

Pracownik dziekanatu - referent ds. administracyjnych 

i archiwizacyjnych oraz pełnomocnik rektora  

ds. studentów niepełnosprawnych 
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Prezentacja uczelni 

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie jest wpisana  w rejestrze 

uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją 312. Założycielem Uczelni jest 

STUDENT Sp. z o. o., na wniosek której decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-

457/EKo/2000 z dn. 02 sierpnia 2000 roku została utworzona Wyższa Szkoła Inżynierii Rolniczej  

i Zarządzania  z siedzibą w Ropczycach. W 2003 roku na wniosek Rektora i Założyciela uczelni, 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotychczasową nazwę uczelni zmieniono na Wyższa 

Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna. Zmieniona nazwa uczelni stała się bardziej adekwatna do 

prowadzonego zakresu kształcenia, poszerzonego znacząco od czasu jej utworzenia.  

W 2010 roku siedzibę uczelni przeniesiono z Ropczyc do Rzeszowa na ul. Miłocińską 40 i 46, do 

dwóch budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej  ok. 3.000 m2. Budynki te wcześniej 

zostały wyremontowane i przystosowane do działalności dydaktycznej  wg standardów wymaganych 

w szkolnictwie wyższym, z wykorzystaniem wsparcia ze środków unijnych. Na mocy decyzji Ministra 

Edukacji Narodowej nr DSW-3-145-780/Eko/2001 z dn. 30.08.2001 r. powołano specjalność 

kształcenia „gospodarka ziemią i geodezja rolna”,  która została przyporządkowana decyzją MNiSW  

nr DSW-3-4003-706/JP/03 z dn. 10.07.2003 r. do kierunku geodezja i kartografia. Uprawnienia do 

prowadzenia studiów drugiego stopnia Wydział Przedsiębiorczości WSI-E otrzymał decyzją Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17729-1/11 z dn. 29.07.2011 r.  

W okresie 20 lat działalności w WSI-E wyższe wykształcenie uzyskało 3.356 absolwentów.  

Do wiodącego kierunku studiów należy zaliczyć geodezję i kartografię, którą ukończyło 1794 osoby,  

co stanowi 53% wszystkich absolwentów naszej uczelni.  

Od 2016 roku na kierunku geodezja i kartografia wprowadzono kształcenie wyłącznie o profilu 

praktycznym. Ze względu na istotny spadek liczby kandydatów na studia stacjonarne od roku 2016 

kształcenie prowadzone jest w formie studiów niestacjonarnych.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

 

1.1 Koncepcje i cele kształcenia 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie wypełnia swoja misję  

w zakresie kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy przez 

prowadzenie kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku geodezja i kartografia w dyscyplinie 

inżynieria lądowa i transport. Proponowane specjalności kształcenia odpowiadają przede wszystkim 

aktualnym potrzebom rynku pracy oraz zainteresowaniom studentów. Umożliwia ponadto kształcenie 

młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na 

podejmowanie studiów w odległych ośrodkach akademickich. Pełni równocześnie rolę kulturotwórczą 

obejmującą nie tylko studentów, ale również społeczność lokalną dzięki współpracy z instytucjami 

regionu w zakresie prowadzonych ważnych gospodarczo i społecznie kierunków studiów oraz 

przedsięwzięć jak: konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, wystawy. Zakres podejmowanych działań 

sprzyja pogłębieniu powiązań z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czego przejawem jest udział 

interesariuszy zewnętrznych w pracach nad koncepcjami opracowywanych programów studiów, 

prowadzenie wykładów, pokazów i zajęć praktycznych  na uczelni oraz organizacja praktyk 

studenckich w firmach i instytucjach gospodarczych regionu podkarpacia  

(Misja uczelni dostępna na stronie BIP: https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/strategia%202020.pdf ). 

Program studiów na kierunku geodezja i kartografia jest zgodny ze strategią uczelni, która 

skoncentrowana jest na kształceniu studentów na kierunkach o profilu praktycznym,  co pociągało za 

sobą dostosowanie kierunków i programów studiów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie udziału 

przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych w opracowywaniu programów kształcenia i prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych. Nastąpiło zwiększenie mobilności międzynarodowej studentów i pracowników 

oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych 

oraz zatrudnianie wykładowców z uczelni zagranicznych i jednostek badawczych. (Strategia uczelni 

zamieszczona na stronie BIP: https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/strategia%202020.pdf ). 

Nad doskonaleniem programu kształcenia czuwa Rada Programowa składająca się  

z przedstawicieli firm i instytucji działających w branży geodezyjnej, która dokonuje analizy programu 

kształcenia i proponuje ewentualne zmiany w celu dostosowania do wymagań rynku pracy.  

Ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, którzy wskazywali zapotrzebowanie na rynku 

pracy szczególnie na specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii takich jak skaning laserowy 

czy geoinformatyka, doprowadziła do powołania specjalności kształcenia: Geodezyjne urządzanie 

przestrzeni oraz Geoinformatyka na studiach I stopnia, natomiast na studiach II stopnia specjalności: 

Geoinformatyka i skaning laserowy oraz Geodezyjne urządzanie przestrzeni. Wprowadzono 

https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/strategia%202020.pdf
https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/strategia%202020.pdf
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przedmioty obejmujące najnowsze rozwiązania z zakresu geodezji i kartografii związane ze 

skaningiem laserowy oraz fotogrametrycznym zastosowaniem najnowszych technologii i ich 

praktycznym wykorzystaniem.  

 Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne na kierunku geodezja i kartografia  są pracownikami WSI-

E posiadającymi doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. W prowadzenie zajęć włączani są  

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego działający w branży i legitymujący się 

kompetencjami w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzonymi przedmiotami.  

Prace badawcze i działalność zawodowa kadry naukowo-dydaktycznej pozwalają na włączanie 

studentów w te aktywności, czego efektem są realizowane tematy w ramach prac dyplomowych oraz 

działalność koła naukowego.   

 

Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia 

Program studiów daje studentowi podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk 

przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z dziedziny geodezji i kartografii. 

Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, 

kartografii oraz systemów informacji przestrzennej;  posługiwania się nowoczesnymi technikami 

pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, projektowania 

i realizacji osnów geodezyjnych z wykorzystaniem techniki GPS,  oraz przetwarzania wyników tych 

pomiarów i ich wykorzystania, obsługi komputerowych systemów, wykonywania zadań specjalnych 

z zakresu geodezji inżynieryjnej oraz zaawansowanych analiz w systemach informacji przestrzennej, 

gospodarowania nieruchomościami, prowadzenia katastru nieruchomości, numerycznego 

opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, określania i ewidencjonowania stanu 

własności nieruchomości, pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki 

nieruchomościami, projektowania struktur terenowych obszarów wiejskich, wykonywania pomiarów  

i opracowywania map dla potrzeb katastrów nieruchomości, geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. 

Zdobyty zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na podjęcie pracy na 

różnych stanowiskach merytorycznie związanych z wykształceniem w administracji rządowej  

i samorządowej, firmach otoczenia biznesu, w biurach geodezyjnych i projektowych, 

przedsiębiorstwach świadczących usługi informatyczne dla geodetów lub też prowadzić własne 

przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu geodezji i kartografii, czy ogólnie pojętego pozyskiwana 

i przetwarzania geoinformacji, biurach geodezyjnych prowadzących pracę z zakresu modernizacji 

katastru nieruchomości oraz scalania i wymiany gruntów oraz w jednostkach zajmujących się szeroko 

pojętą gospodarką ziemią. 

 

1.2 Efekty uczenia się  

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia jest podporządkowane zaleceniom Deklaracji 

Bolońskiej, co wiąże się z przyporządkowaniem wymaganej liczby punktów ECTS dla uzyskania 

kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi studiów i zapewnia porównywanie uzyskanych 

kwalifikacji na szczeblu międzynarodowym. Kwalifikacje te są zgodne z obowiązującymi normami 

prawnymi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz wzorcami i  doświadczeniami krajowymi ukształtowanymi na 
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innych uczelniach krajowych. Uwzględniono równocześnie w koncepcjach kształcenia doświadczenia  

i wzorce obowiązujące na uczelniach zagranicznych, z którymi prowadzona jest współpraca  oraz 

wymiana pracowników (wykaz uczelni, z którymi prowadzona jest współpraca i wymiana pracowników 

zamieszczony jest na stronie internetowej uczelni: https://wsie.edu.pl/krajowa/ oraz 

https://wsie.edu.pl/zagraniczna/ ). Efekty uczenia się zostały opracowane w oparciu o zalecenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008 r. w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się 

przez Całe Życie (ERK) oraz Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 

(EHEA).  

Studia na kierunku geodezja i kartografia  w WSI-E są realizowane jako dwustopniowe,  

a kierunkowe efekty uczenia się opracowane dla studiów I i II stopnia odnoszą się do dziedziny nauk 

inżynieryjno-technicznych, dyscypliny: inżynieria lądowa i transport (Uchwała Senatu nr 8/2018 z dn. 

30.11.2018 r.). W opisie efektów uczenia się uwzględniono uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia dla poziomu 6  i 7  określone w ustawie  z dnia 22 grudnia 2015 r.  o Zintegrowanym  

Systemem Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r poz. 64 i 1010 z późn. zm.)  oraz charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się  dla kwalifikacji na poziomie 6 i 7, a także do charakterystyki drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich zgodnie z Rozporządzeniem MNISW  

z dn. 14 listopada 2018 r.  w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się  dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 poz. 2218). Aktualny opis 

efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia został zatwierdzony Uchwałami Senatu z 30 listopada 

2018 r. W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa  dostosowano programy studiów na 

kierunku geodezja i kartografia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 

2019/2020 do wymagań określonych w art.67 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018. poz. 1668 z późn. zm.) art. 268 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 

z późn. zm.).  

W realizowanych programach studiów  I stopnia wyróżniono 28 efektów uczenia się  

w zakresie wiedzy, 18 obejmujących umiejętności oraz 6 efektów dotyczących kompetencji 

społecznych. Realizowany program kształcenia obejmuje podstawowe efekty uczenia się dotyczące 

wybranych działów matematyki, fizyki, statystyki, nauk o Ziemi i gleboznawstwa, rolnictwa, ochrony 

środowiska oraz gospodarki przestrzennej i budownictwa przydatnych w formułowaniu  

i rozwiązywaniu  zadań z zakresu geodezji i kartografii (K_W01, KW02, K_W03, K_W06, K_W07, 

K_U09, K_U18, _K_K02). Najistotniejsze efekty uczenia się związane są bezpośrednio z kierunkiem 

studiów i realizacją szerokiego zakresu prac geodezyjnych. Pierwsza grupa efektów obejmuje 

podstawy geodezji dotyczące podstawowych pomiarów geodezyjnych, systemów i układów odniesień, 

budowy instrumentów geodezyjnych (K_W12, K_W14, K_W15, K_W17,  K_W19, K_U11, K_U12, 

K_U13, K_U15, K_U17). Druga grupa efektów obejmuje zagadnienia dotyczące zaawansowanych 

technik pomiarowych stosowanych w pracach geodezyjnych, a dotyczących pomiarów satelitarnych, 

fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, skaningu laserowego (K_W13, K_W16, K_W24, K_U08, 

K_U14). Trzecia grupa dotyczy geodezji katastralnej oraz gospodarki nieruchomościami  

https://wsie.edu.pl/krajowa/
https://wsie.edu.pl/zagraniczna/
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(K_W11, K_W18, K_W20, K_W22, K_W23, K_U12). Czwarta grupa efektów związana jest  

z kartografią i geoinformatyką (K_W08, K_W10, K_W21, K_U07). Piąta grupa efektów związana jest  

z praktycznym zastosowaniem wiedzy i umiejętności w środowisku zawodowym, co zapewniają 

realizowane praktyki (K_U02, K_U16, K_U17, K_K03, K_K04).  Efekty powyższe dopełniane są przez 

efekty dotyczące podstaw nauk humanistycznych i społecznych niezbędnych do rozumienia 

pozatechnicznych aspektów działalności geodety (K_W05, K_W25, K_U09), kompetencji w zakresie 

prawa, ochrony własności intelektualnej, (K_W23, K_W26, K_U09, K_U10), w zakresie ekonomii  

i zarządzania, niezbędne w działalności inżynierskiej oraz pozwalające myśleć  

i działać w sposób przedsiębiorczy (K_W04, K_W27, K_K05).  Program kształcenia obejmuje również 

efekty zapewniające posługiwanie się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego (K_W09, K_U06). Ważne jest również zdobycie umiejętności 

pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, integrowania ich, dokonywania interpretacji, 

wyciągania wniosków, formułowania i uzasadniania opinii  i dyskutowania o nich czemu służy 

seminarium i przygotowywana praca dyplomowa (K_U01, K_U03, K_U04, K_U05) oraz umiejętność 

integrowania wiedzy z różnych dziedzin geodezji i kartografii oraz krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

i jej doskonalenia (K_KW28, K_K01, K_K06), co zapewnia pozytywnie zaliczony egzamin dyplomowy.  

Poszczególne przedmioty i grupy zajęć mają w sposób zrozumiały i możliwy do osiągnięcia 

opracowane efekty przedmiotowe, ściśle dobrane do treściami programowych przedmiotu i odniesione 

do efektów kierunkowych. Takie odniesienie pozwala na stworzenie systemu weryfikacji w obrębie 

przedmiotu z zastosowaniem adekwatnych form, co jest zamieszczone do wiadomości studentów  

w sylabusach przedmiotowych. 

Efekty uczenia się  prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich są osiągane na 

kierunku geodezja i kartografia w trakcie studiów I stopnia. Kompetencje inżynierskie pozwalają na 

zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności, osiągane są w drodze realizacji przedmiotów jak: 

Matematyka, Fizyka, Matematyczne podstawy pomiarów geodezyjnych, Grafika inżynierska, 

Informatyka w geodezji i kartografii, Elektroniczna technika pomiarowa, Statystyka  z elementami 

ekonometrii. W toku ich realizacji studenci osiągają kompetencje w zakresie umiejętności pomiarów 

zjawisk fizycznych przy zastosowaniu odpowiednich metod i aparatury oraz zasad działania 

przyrządów i narzędzi wykorzystywanych w pomiarach geodezyjnych oraz integrować ją z wiedzą 

techniczną dla projektowania zadań i interpretacji wyników (K_W01, K_W02, K_U08, K_U18). 

Umożliwiają prowadzenie obliczeń matematycznych i stosowanie metod statystycznych do analizy 

danych  i opisu zjawisk, ocenianie i stosowanie metod i narzędzi służących rozwiązywaniu typowych 

zadań geodezyjnych (K_W03, K_W12, K_U14). Poznawanie zasad tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości i zarządzania  jest osiągane na przedmiotach Podstawy ekonomii, 

Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy przedsiębiorczości (K_W05, K_W27, K_K05). 

Zasadniczą rolę w kształtowaniu kompetencji inżynierskich odgrywają przedmioty kierunkowe. 

Kształtują one wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem geodezyjnym, planowania  

i przeprowadzania zadań geodezyjnych, dokonywania analizy sposobu funkcjonowania istniejących 

urządzeń i systemów wykorzystywanych w geodezji, integracji i przetwarzania wyników pomiarów 

oraz opracowywania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi normami i standardami 
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związanymi z działalnością inżynierską (K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W22, K_W23, K_W25, 

K_W26, K_U01, K_U02, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17). Pozwalają na obsługę  

i wykorzystanie metod i narzędzi informatycznych do przetwarzania informacji przestrzennych oraz 

wykonywania zadań geodezyjnych (K_W10, K_W19, K_W21, K_W24, K_U07), zdobywania 

kompetencji w zakresie konstrukcji obiektów budowlanych, urządzeń technicznego uzbrojenia terenu   

i ich lokalizacji w przestrzeni (K_W07, K_W18), prowadzenia katastru nieruchomości, gospodarki 

nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości (K_W04, K_W11, K_W20, K_U09). Efekty powyższe 

osiągane są w drodze realizacji przedmiotów jak np.: Geodezja I, Geodezja II, Geodezyjne systemy 

odniesień i układy współrzędnych, Rachunek wyrównawczy, Geodezja satelitarna, Geodezja wyższa, 

Fotogrametria i teledetekcja, Skaning laserowy, Systemy Informacji Przestrzennej, Programy 

użytkowe w geodezji, Prawo, Kataster nieruchomości, Teorie i zasady wyceny nieruchomości, 

Gospodarka nieruchomościami, Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Istotne znaczenie dla 

kształtowania kompetencji inżynierskich odgrywa praktyka zawodowa realizowana w firmach 

geodezyjnych, która kształtuje umiejętności niezbędne do pracy w tym środowisku zawodowym oraz 

pozwala na zdobycie doświadczenia w rozwiązywaniu praktycznych zadań geodezyjnych.  

Uczy podporządkowania się zasadom pracy w zespole i odpowiedzialności za wspólnie realizowane 

zadania oraz stosowania technologii właściwych dla geodezji i kartografii  w środowisku zawodowym 

(K_U02, K_U10, K_U16, K_K02, K_K03).  Umiejętności w zakresie integrowania wiedzy  z różnych 

dziedzin, pozyskiwania literatury z baz danych i innych źródeł oraz jej interpretacji, wyciągania 

wniosków i formułowania opinii, uczestniczenia w debacie zapewnia przygotowywana praca 

inżynierska (K_W28, K_U01). Przedmioty służące uzyskaniu kompetencji inżynierskich na studiach  

I stopnia  zestawiono w  części III, załącznik nr 1, tabela nr 5. Natomiast odniesienie efektów 

kierunkowych do efektów niezbędnych dla uzyskania kompetencji inżynierskich zawiera tabela – 

załącznik 13 a. 

W czasie studiów I stopnia student musi uzyskać 217 punktów ECTS,  zaliczyć wszystkie 

przedmioty objęte programem nauczania, odbyć planowane praktyki oraz przygotować pracę 

dyplomową i złożyć egzamin dyplomowy, co pozwoli mu uzyskać tytuł zawodowy inżyniera. 

Studia II stopnia mogą być podjęte przez kandydatów posiadających ukończone studia I 

stopnia na kierunku geodezja i kartografia, a co za tym idzie posiadać kompetencje w zakresie 

efektów uczenia się przypisanych do tego poziomu studiów. Pełnią one funkcję kształcenia 

pogłębionego wobec studiów I stopnia i od roku akademickiego 2015/2016 prowadzone są o profilu 

praktycznym, co ma zapewnić dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej jak również  

do prowadzenia  badań z zakresu geodezji i kartografii.  Na studiach II stopnia sformułowane efekty  

w liczbie 16 odnoszą się do wiedzy, 21 charakteryzuje umiejętności i 6 obejmuje kompetencje 

społeczne. Dodatkowo w zależności od realizowanej specjalności kształcenia na studiach II stopnia 

sformułowano 2 efekty specjalnościowe w zakresie wiedzy i 3 związane z umiejętnościami, aby 

doprecyzować  szczegółowe kompetencje absolwenta istotne na rynku pracy. 

Efekty nauczania na studiach II stopnia odnoszą się do wiedzy, umiejętności i kompetencji 

ogólnych, podstawowych oraz związanych z zaawansowanymi  pracami geodezyjnymi. Efekty ogólne 

uwzględniają kompetencje z zakresu:  zarządzania i prowadzenia samodzielnej działalności 
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gospodarczej (K_W12, K_K05),  rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych 

pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej (K_W11, K_W13, K_U13, K_K01), 

umiejętności posługiwania się językiem obcym w zakresie geodezji i kartografii na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U02, K_U05, ),  metod badań naukowych 

oraz kryteriów ich doboru w zależności od tematyki badawczej oraz formułowania i testowania hipotez 

związanych z problemami badawczymi (K_W06, K_U04, K_U10) . 

Efekty obejmujące wiedzę i umiejętności podstawowe są przydatne do formułowania  

i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geodezji i kartografii (K_W01, K_W16, K_U20) dotyczą 

szczegółowej wiedzy z zakresu procesów geodynamicznych (K_W02, K_W05, ) oraz technik, metod  

i narzędzi stosowanych do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich z zakresu geodezji  

i kartografii (K_W03, K_W10,  K_U08, K_U15, K_U16). Efekty związane bezpośrednio z realizacją 

szerokiego zakresu zaawansowanych prac geodezyjnych dotyczą specjalistycznych kompetencji  

z zakresu satelitarnych technik pomiarowych (K_W07, K_W09, K_U17) , pomiaru deformacji 

i przemieszczeń (K_W10, K_U07, K_U09, K_U14, posługiwania się technikami cyfrowego 

przetwarzania obrazów (K_W08, K_U11, K_U18) zasad pozyskiwania, przetwarzania, 

przechowywania i udostępniania danych oraz korzystania z technik komunikacyjno-informatycznych 

(K_W15, K_U06, K_U19) oraz efekty dotyczące zagadnień z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami (K_W04,).  Studenci na specjalności Geoinformatyka i Skaning Laserowy 

zdobywają kompetencje w zakresie posługiwania  się narzędziami i programami w przetwarzania 

danych ze skaningu laserowego (GiSL-W17, GiSL_W18, GiSL_U22, GiSL_U23, GiSL_U24), 

natomiast kończący specjalność Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni dodatkowo zdobywają 

kompetencje w zakresie kompleksowych prac scalania i wymiany gruntów, modernizacji katastru 

nieruchomości oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GUP_W17, GUP_W18, GUP_U22, 

GUP_U24). Istotną rolę w praktycznym kształceniu na studiach II stopnia odgrywają praktyki 

realizowane w firmach przygotowujące do pracy w środowisku zawodowym oraz podporządkowania 

się zasadom pracy w zespole, zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej  (K_U12, K_K02, K_K03, K_K04). Zwieńczeniem procesu kształcenia na studiach II 

stopnia jest przygotowywana praca magisterska, która umożliwia doskonalenie umiejętności pracy 

badawczej, przygotowania i zaprezentowania własnych wyników (K_U01, K_U03, K_U07).  Egzamin 

dyplomowy umożliwia osiągnięcie efektów w zakresie formułowania i przekazywania  informacji i opinii 

dotyczących osiągnięć geodezji i kartografii oraz planowania i realizacji własnego uczenia się  

i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_W14, K_U21, K_K06). 

Odniesienie efektów kierunkowych do efektów PRK zawiera tabela – załącznik 13 b. 

 Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zrealizowanie i zaliczenie wszystkich przedmiotów 

objętych programem nauczania, uzyskanie minimum 97 punktów ECTS, odbycie praktyk 

programowych, złożenie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego,  

co pozwala absolwentowi uzyskać tytuł magistra. 

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 1: 

. -----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 

nauczania i uczenia się 

 

2.1. Treści programowe  

 

Treści programu studiów na kierunku geodezja i kartografia odpowiadają kierunkowym 

efektom nauczania określonym zgodnie z Polską Rama Kwalifikacji i mieszczą się w 100%  

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport.  

Program studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia umożliwia realizację 

założonych efektów nauczania w ramach poszczególnych przedmiotów. Program kształcenia na 

studiach I stopnia przyjęty do realizacji od 01.10.2019 r.  (Uchwała  Nr 1/RW2/2019  z dn. 22.06.2019 

r.) wyszczególnia przedmioty ogólne i podstawowe, kierunkowe oraz wybieralne i specjalnościowe.  

Grupę pierwszą reprezentują przedmioty jak: Matematyka, Fizyka, Język angielski, Grafika 

inżynierska, Ochrona własności intelektualnej, które pozwalają na osiągnięcie efektów K_W01, 

K_W02,  K_W09, K_W26, K_U06. Moduły kierunkowe reprezentowane są m.in. przez: Matematyczne 

podstawy pomiarów geodezyjnych, Geodezja I, Elektroniczna technika pomiarowa, Informatyka  

w geodezji i kartografii, Rachunek wyrównawczy, Geodezja II, Fotogrametria  

i teledetekcja, Systemy informacji przestrzennej, Geodezja wyższa i astronomia, Geodezja satelitarna, 

Kartografia, Geodezja inżynieryjna i pomiary specjalne,  Statystyka z elementami ekonometrii, 

Podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo, Kataster nieruchomości, Prawo, Skaning laserowy, Teoria  

i zasady wyceny nieruchomości, Projektowanie struktur terenowych obszarów wiejskich, Gospodarka 

nieruchomościami, Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. W toku realizacji zapewniają one 

osiąganie kierunkowych efektów uczenia się , np.: K_W08, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15, 

K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W20, K_W21,K_W22, K_W24, K_U08, K_U12, K_U13, K_U14, 

K_U15, K_U17, K_U18. Przedmioty wybieralne związane z kształceniem kierunkowym to m.in.: 

Geodezyjne systemy odniesień i układy współrzędnych- wybrane zagadnienia, Pomiary specjalne  

w geodezji stosowanej, Zastosowanie współczesnych systemów satelitarnych GNSS w pomiarach 

geodezyjnych, Nawigacja satelitarna, Techniki przetwarzania obrazów teledetekcyjnych, Integracja 

danych fotogrametrycznych i laserowych, Programy użytkowe w geodezji, Geodezyjne pakiety 

użytkowe, Podstawy budownictwa, Podstawy planowania przestrzennego i urbanistycznego, Ochrona 

środowiska, Podstawy produkcji rolniczej. Do tej grupy należy zaliczyć również moduły 

przyporządkowane do specjalności kształcenia. W ramach specjalności Geodezyjne Urządzanie 

Przestrzeni są to przedmioty: Podstawy  melioracji rolnych i leśnych  z elementami gospodarki 

wodnej, Wycena maszyn i urządzeń linii technologicznych, Matematyczne podstawy wyceny 

nieruchomości, Metody wyceny gruntów rolnych i leśnych, Geodezyjne urządzanie terenów leśnych, 

Praktyczne zastosowanie teledetekcji, Metody mediacji i negocjacji w geodezji. Na specjalności 

Geoinforamtyka realizowane są przedmioty: Bazy danych, Praktyczne wykorzystanie CAD, Cyfrowe 

przetwarzanie  obrazów, Modelowanie 3D, Kartografia numeryczna, Bazy danych GIS, 

Zaawansowane analizy przestrzenne w środowisku GIS. Realizacja tych modułów umożliwia 

osiąganie efektów m.in.: K_W06, K_W07, K_W14, K_U07, K_U09, K_U11, K_K02.  Istotnym 
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elementem kształcenia kierunkowego jest praktyka realizowana etapami w ramach semestru II, IV i VI, 

która umożliwia osiągnięcie efektów: K_U10, K_U16, K_K03. Przedmioty wybieralne z zakresu nauk 

społecznych i humanistycznych to: Etyka i propedeutyka zawodu, Podstawy filozofii, Socjologia, 

Komunikacja interpersonalna, Podstawy ekonomii, Podstawy organizacji i zarządzania, Podstawy 

psychologii, Wybrane zagadnienia z psychologii, które umożliwiają osiągnięcie efektów: K_W04, 

K_W05, K_U09, K_K04. Powiązania treści kształcenia na poszczególnych przedmiotach  

z kierunkowymi efektami uczenia się  zawierają sylabusy przedmiotowe, a potwierdzeniem osiągnięcie 

wszystkich kierunkowych efektów uczenia się jest zestawienie w postaci macierzy efektów uczenia się 

(załącznik  nr 1 - macierz dla studiów I stopnia). 

Na kierunku geodezja i kartografia prowadzone są aktualnie studia w formie niestacjonarnej.  

Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów na studia stacjonarne I stopnia już od roku 2016 

nie uruchamiano kolejnych roczników, a studia uległy wygaszeniu.  

  Studia I stopnia prowadzone w formie niestacjonarnej trwają 7 semestrów, a student musi uzyskać 

217 pkt. ECTS. Program studiów przewiduje obciążenie  pracą studenta w zależności od wybranej 

specjalności kształcenia. Dla specjalności Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 1729 godz. zajęć 

realizowanych jest z udziałem nauczycieli akademickich, co wynosi 69 pkt. ECTS i stanowi 32% 

ogólnej liczby punktów. Wykłady obejmują 507 godz. (tj. 29%), ćwiczenia 793 godz. (tj.: 46%), 

ćwiczenia terenowe 105 godz. (tj. 6%), konsultacje , zaliczenia i egzaminy 325 godz. (tj.: 19%). 

Zajęcia praktyczne obejmujące realizację ćwiczeń laboratoryjnych, praktycznych projektowych  

i terenowych oraz projekty samodzielne studenta  i praktyki zapewniają uzyskanie przez studenta 113 

pkt. ECTS, co stanowi 52%.  Na specjalności  Geoinformatyka student realizuje 1768 godzin  

z udziałem nauczycieli akademickich, co wynosi 71 pkt. ECTS i stanowi 33% ogólnej puli punktów. 

Wykłady obejmują 514 godz. (tj. 29%), ćwiczenia 832 godz. (tj.: 47%), ćwiczenia terenowe 105 godz. 

(tj. 6%), konsultacje , zaliczenia i egzaminy 320 godz. (tj.: 18%). 

Na zajęcia o charakterze praktycznych jak: ćwiczenia laboratoryjne, praktyczne, projektowe, terenowe 

oraz projekty indywidualne studenta i praktyki przypada 114 pkt. ECTS., co stanowi 52% ogólnej puli 

punktów.  

Łączna pula punktów za przedmioty wybieralne wynosi 72 ECTS, co stanowi 33% ogólnej puli 

punktów. 

Za przedmiot wybieralny należy również traktować praktyki, za które student uzyskuje 24 pkt ECTS. 

Program i organizacja praktyk została przedstawiona w punkcie 2.3. 

 Kształcenia w zakresie kompetencji językowych prowadzone jest w semestrach od I do IV  

i obejmuje łącznie 60 godzin zajęć praktycznych oraz 16 godzin przeznaczonych na konsultacje  

i zaliczenia z udziałem nauczyciela oraz 80 godzin projektów samodzielnych studenta, co umożliwia 

uzyskanie 8 pkt. ECTS. 

 

Program studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia przyjęty do realizacji Uchwałą 

Nr 4/RW4/2018 r z dn. 16.12.2018 r. przewiduje osiągnięcie założonych efektów uczenia się  dzięki 

przedmiotom ogólnym i podstawowym, kierunkowym oraz specjalnościowym. Przedmioty ogólne  

i podstawowe jak np.: Matematyka stosowana, Geodynamika, Cyfrowe przetwarzanie obrazu-wybrane 
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zagadnienia, Język angielski umożliwiają osiąganie efektów tj.: K_W01, K_W02 K_W08, K_W16, 

K_U02, K_U05, K_U18. Przedmioty kierunkowe to.: Numeryczny model terenu, Satelitarne techniki 

pomiarowe, Pomiary deformacji i przemieszczeń, Gospodarka nieruchomościami-wybrane 

zagadnienia, Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, Deformacje terenów górniczych, 

Zaawansowane metody opracowywania obserwacji, pozwalają na zapoznanie się z szczegółową 

wiedzą związaną z wybranymi zagadnieniami, trendami rozwojowymi i najnowszymi osiągnięciami 

oraz ich zastosowaniami praktycznymi (K_W07, K_W08, K_W09, K_U06, K_U14, K_U15, K_U16, 

K_U17, ). Przedmioty specjalnościowe na specjalności Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni jak: 

Współczesne systemy obrazowania Ziemi, Kataster nieruchomości-wybrane zagadnienia, Kartografia 

numeryczna, Kompleksowe prace scalania i wymiany gruntów, Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia 

terenu-wybrane zagadnienia pozwalają na poznanie metodyki i technologii wykonywania 

kompleksowych prac scalania i wymiany gruntów, przekształcania szachownicy gruntów, modernizacji 

katastru nieruchomości, stosowanie komputerowych programów funkcjonujących w ramach SIT  

i osiągnięcie efektów: GUP_W17, GUP_W18, GUP_U22, GUP_U23, GUP_U24. Na specjalności 

Geoinformatyka i skaning laserowy realizowane są przedmioty: Fotogrametria cyfrowa  

i fotointerpretacja, Podstawy skaningu laserowego, Systemy informacji przestrzennej, Skaning 

laserowy w zastosowaniach inżynierskich, Programowanie dostarczające wiedzy i umiejętności  

w zakresie pozyskiwania danych, funkcjonowania geoportali, posługiwania się narzędziami  

do przetwarzania danych i opracowywania modeli 3D. Zapewniają one osiągnięcie efektów: 

GiSL_W17, GiSL_W18, GiSL_U22, GiSL_U23, GiSL_U24.  Istotnym elementem wdrażania studentów 

do pracy naukowej jest umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin geodezji i kartografii, 

formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami, pozyskiwania informacji  

z literatury, baz danych, ich integracja, wyciąganie wniosków, prowadzenie debaty, kierowania pracą 

własną i zespołu (K_W14, K_U01, K_U04, K_U04, K_U07, K_U08, K_U20), których osiągnięcie 

zapewnia realizacja przedmiotów Metodologia badań naukowych, Seminarium dyplomowe oraz 

przygotowywana praca dyplomowa. Powiązania treści kształcenia  z poszczególnych przedmiotów  

z kierunkowymi efektami uczenia się  zawierają sylabusy przedmiotowe. Osiągnięcie wszystkich 

kierunkowych  efektów uczenia się potwierdza powiązanie ich z realizowanymi przedmiotami  

w postaci macierzy efektów uczenia się (załącznik nr 2 - macierz dla studiów II stopnia). 

 Studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym trwają 3 semestry 

realizowane są w formie niestacjonarnej.  Proponowane są do wyboru dwie specjalności kształcenia: 

Geodezyjne Urządzanie przestrzeni oraz Geoinformatyka i skaning laserowy, które student realizuje 

od pierwszego semestru studiów. Dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających 7 poziomowi student 

jest zobowiązany uzyskać 97 pkt. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela na 

studiach niestacjonarnych  na specjalności Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni wynosi 671 godz. tj.; 

27 pkt. ECTS, co stanowi 28 % ogólnej puli punktów. Wykłady obejmują 177 godz. (tj.: 26%), 

ćwiczenia ogółem 364 godz. (tj. 54%), konsultacje, zaliczenia i egzaminy 130 godz. (tj.: 19%).  

Na specjalności Geoinformatyka i skaning laserowy liczba godzin zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczyciela wynosi 625 godz. tj.: 25  pkt. ECTS, co stanowi 26 % ogólnej puli 

punktów. Wykłady obejmują 149 godz. (tj.:24%), ćwiczenia ogółem 354 (tj.:57%), konsultacje, 
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zaliczenia i egzaminy 124 godz. (tj.: 20%).  Student musi uzyskać  w ramach przedmiotów 

podstawowych 15 pkt. ECTS, z nauk humanistycznych i społecznych 5 pkt. ECTS. Realizowane  

są one przez przedmioty Podstawy biznesu oraz Trening umiejętności komunikacyjnych  

lub Komunikowanie społeczne.  

Szczególny nacisk kładzie się  na zajęcia praktyczne, w ramach których student uzyskuje  52 pkt. 

ECTS (54% ogólnej puli punktów) i obejmują ćwiczenia laboratoryjne, projektowe, praktyczne oraz 

projekty samodzielne studentów, a realizowane są przez specjalistów z danych zakresów w ramach 

przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. 

Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze 35 pkt. (36%),  

co zapewnia wybór specjalności kształcenia.  

Praktyki na studiach magisterskich przygotowujące do pracy w środowisku zawodowym są 

realizowane w ramach I i II semestru i  mają wymiar 12 tygodni, co zapewnia 12 pkt. ECTS. Pozwalają 

na osiąganie efektów tj.; K_U12, K_K02, K_K03, K_K04. Program praktyki zawiera Ramowy program 

praktyk dostosowany do realizowanej specjalności, a jej organizacja przedstawiona została w punkcie 

2.3.  

Kształcenie w zakresie kompetencji językowych prowadzone jest w semestrach od II do III i obejmuje 

łącznie 30 godzin zajęć praktycznych oraz 10 godzin przeznaczonych na konsultacje i zaliczenia  

z udziałem nauczyciela oraz 20 godzin projektów samodzielnych studenta, co umożliwia uzyskanie  

2 pkt. ECTS.  

 

2.2. Formy zajęć i metody kształcenia 

Program studiów zawiera różnorodne formy zajęć  zapewniające osiąganie efektów uczenia 

się tj.: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, praktyczne, projektowe, ćwiczenia terenowe 

oraz konsultacje jako formy zajęć z udziałem nauczyciela.  

Wykłady zapewniają realizację przede wszystkim efektów uczenia się w zakresie wiedzy. Ćwiczenia 

laboratoryjne, praktyczne, projektowe i terenowe zapewniają ugruntowanie wiedzy teoretycznej  

i nabycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Umożliwiają studentom zdobycie umiejętności 

obsługi i pracę z nowoczesnym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem wykorzystywanym  

w branży geodezyjno-kartograficznej. Zmuszają do pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności 

za powierzone zadania.  

Na studiach I stopnia ćwiczenia terenowe realizowane są w ramach przedmiotów:  

Geodezja I i II, Fotogrametria i teledetekcja. Geodezja satelitarna, Geodezja wyższa i astronomia, 

Kataster nieruchomości. Przykładowe prace realizowane z wybranych przedmiotów podczas ćwiczeń 

terenowych zawiera załącznik nr 3. Podczas ich odbywania studenci realizują zadania jak np.: 

wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej mierzonego terenu, zakładanie osnowy  

w formie wieloboku zamkniętego i ciągów wewnętrznych, opis topograficzny punktów osnowy, pomiar 

długości boków osnowy, pomiar kątów osnowy, niwelacja osnowy metodą niwelacji „ze środka”, 

niwelacja precyzyjna, wcięcia kątowe w przód i wstecz, kombinowane: kątowo-liniowe, uczytelnianie 

zdjęć lotniczych, projektowanie i pomiar fotopunktów, wykonywanie inwentaryzacji budynku metodą 

fotogrametryczną, pomiar sieci geodezyjnej odbiornikiem GPS metodą statyczną, metodą „stop and 
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go” i metodą kinematyczną w czasie rzeczywistym, pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie 

stacji referencyjnych ASG-EUPOS, pomiary i opracowanie wyników pojedynczego rejsu 

grawimetrycznego, pomiary sytuacyjne metodą biegunową, tachimetrem elektronicznym, pomiary 

niwelacji precyzyjnej, ustalanie stanu władania i własności oraz faktycznego stanu użytkowania 

działki, wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych (K_W19, K_W21, 

K_U02, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_K03). Istotne znaczenie mają 

również projekty samodzielne studentów, które polegają na przygotowaniu opracowań, sprawozdań  

z ćwiczeń, projektów lub prezentacji mobilizując do zapoznawania się z literaturą, uczą umiejętności 

planowania i organizowania pracy indywidualnej. Realizowane projekty z wybranych przedmiotów 

zawiera załącznik nr 4. Szczególną formą zajęć kształtujących powyższe umiejętności jest 

seminarium dyplomowe i opracowywanie pracy dyplomowej (K_W28, K_U03,K_U04, K_U05). 

Realizacja zajęć objętych programem studiów zapewnia uzyskanie szerokiej gamy efektów uczenia 

się, zgodnie z zestawieniami przedstawionymi szczegółowo w sylabusach przedmiotowych. 

Szczególną formą zajęć są praktyki zawodowe umożliwiające wykorzystania zdobytej wiedzy  

i umiejętności do realizacji celów inżynierskich w środowisku zawodowym (K_W25, K_U01, K_U16, 

K_K04).  

Studia II stopnia zapewnić mają pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

studiów I stopnia, a skupiają się na przygotowaniu studentów do działalności naukowej.  

Takie możliwości daje realizacja przedmiotów kierunkowych objętych planem studiów realizowanych 

w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, praktycznych i projektowych. 

Prowadzony profil praktyczny pozwala na  dominującą rolę zajęć praktycznych, w wyniku których 

poznają najnowsze zastosowania i trendy rozwojowe nauk związanych z geodezją i kartografią oraz 

umiejętności ich stosowania jak np.: zastosowania NMT dla rozwiązywania zadań GIS, w tym oceny 

skutków powodzi, katastrof ekologicznych, badanie stałości reperów w sieci niwelacyjnej, geometrii 

torów podsuwnicowych, przemieszczeń pionowych, uruchamiania i testowania aktywnych 

satelitarnych stacji referencyjnych DGPS/RTK/GPRS, obliczania poprawki grawimetrycznej  

w systemach wysokości niwelacji precyzyjnej, wykonywania i opracowywanie pomiarów technologiami 

GPS/RTK/DGPS, automatyzacji pomiaru na obrazie cyfrowym dla wybranych procesów, pisania 

skryptu rozwiązującego w sposób automatyczny wybranych zagadnień z przetwarzania obrazów, 

sporządzania części graficznej prognozy zawierającej wizualizację w formie wykresów, map, izolinii  

i kategorii terenów górniczych na podkładzie ortofotomapy (K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 

K_U08, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18). Uczą jednocześnie pracy w zespole i odpowiedzialności za 

pracę wspólną (K_K02, K_K03). Metodologia badań naukowych, Seminarium dyplomowe oraz 

przygotowywana praca magisterska mobilizują studentów do samodzielnej pracy w zdobywaniu 

informacji literaturowych (K_U01), planowania własnych badań (K_W06, K_U04), opracowywania 

danych, ich interpretacji (K_U07, K_U20), prowadzenia dyskusji i prezentacji własnych dokonań 

(K_U03). Realizowana praktyka na studiach II stopnia przygotowuje do pracy w środowisku 

zawodowym (K_U12) pozwala na poznanie problemów praktycznych wymagających usprawnień  

i daje możliwości podjęcia próby rozwiązania ich przez studenta w pracy dyplomowej (K_U15, K_K04, 

K_K06).  
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Kształcenie w zakresie umiejętności językowych jest realizowane poprzez ćwiczenia praktyczne, 

studiowanie literatury fachowej, przygotowywanie samodzielnych opracowań z dziedziny geodezji  

i kartografii w ramach projektów samodzielnych studenta. Studenci korzystali ze wsparcia w nauce 

języków obcych dzięki zakupionemu przez uczelnię dostępowi do platformy językowej firmy 

FUNMEDIA ( w latach 2014-2017), w ramach której mogli  korzystać  z kursów języka angielskiego, 

angielskiego biznesowego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego. Mają również 

możliwość korzystania z zakupionego przez uczelnię oprogramowanie do nauki języka angielskiego  

Cambridge University Press. Sprzyja temu również możliwość  udziału w wymianie akademickiej  

w ramach Erasmus+ w zagranicznych ośrodków akademickich, odbywanie staży w instytucjach UE, 

wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy Studenckich Kół Naukowych. Pozwalają one na 

posługiwanie się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, czytania ze 

zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia (K_W09, 

K_ U06) i na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego II stopnia 

(K_U05). 

 

Metody i techniki kształcenia na odległość 

W Wyższej Szkole Inżynieryjno -Ekonomicznej zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu studiów 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 3/2019 z dn. 09.03.2019 r. (dostępny na www 

uczelni: https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/Regulamin%20studi%C3%B3w%202019.pdf) realizacja 

programu studiów może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W tym celu już od 2013 roku została uruchomiona platforma e-learningowa jednak wykorzystywano ją 

jako formę pomocniczą w prowadzeniu zajęć. Na platformie e-learning, umieszczane były wyłącznie 

materiały wspomagające proces dydaktyczny poprzez: umożliwienie samodzielnego powtórzenia 

ćwiczeń wykonywanych wcześniej z nauczycielem, powtórzenie podstawowych pojęć i definicji 

omawianych na wykładach oraz dostęp do stron z ciekawostkami oraz informacjami poszerzającymi 

wiedzę. Materiały te nie stanowiły materiałów w sensie procesu nauczania zdalnego i nie zastępowały 

wykładów ani ćwiczeń.  Studenci mogli korzystać z tych materiałów na takich samych zasadach jak  

z podręczników, skryptów oraz  materiałów dostępnych w czytelni i sieci Internet.  

Po wejściu w życie Rozporządzenia w sprawie ograniczeniu funkcjonowania uczelni  

w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 wprowadzono obowiązek zdalnego nauczania  

z wykorzystaniem platformy e-learningowej lub innych programów nauczania na odległość.  

Od października 2020 r. udostępniono dla pracowników i studentów platformę Microsoft Teams. 

Aktualnie powszechnie wykorzystywane są w procesie dydaktycznym elektroniczne metody 

komunikacji student-nauczyciel, które zapewniają prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym. 

Umożliwiają również przekazywanie materiałów dydaktycznych studentom w formie elektronicznej 

oraz przedkładanie przez studentów wykonywanych projektów i sprawozdań z wykonanych prac 

bezpośrednio nauczycielom.  

 

https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/Regulamin%20studi%C3%B3w%202019.pdf
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Indywidualizacja procesu kształcenia i uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych 

Potrzeby i preferencje studentów studiów I i II stopnia WSI-E są uwzględniane przede wszystkim 

przez możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych jako fakultety oraz wybór specjalności 

kształcenia, które stanowią na studiach I stopnia 33% ogólnej puli punktów, a na studiach II stopnia 

36%. Indywidualne potrzeby studentów są również uwzględniane poprzez możliwość wyboru miejsca 

i terminu odbywania praktyk objętych programem studiów, dostarczające adekwatnie na studiach I i II 

stopnia 24 i 12 pkt ECTS. Szczególny charakter indywidualizacji procesu kształcenia ma także 

możliwość proponowania przez studentów tematów prac dyplomowych oraz wybór promotora lub 

możliwość wyboru tematu pracy dyplomowej z propozycji podanych przez poszczególnych nauczycieli 

akademickich. Metody kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów dają także możliwość 

indywidualnego podejścia do potrzeb i aspiracji studentów, zwłaszcza w zakresie zajęć praktycznych 

(projekty samodzielne studenta, ćwiczenia terenowe, seminaria), gdzie istotną rolę odgrywa 

współpraca i indywidualny kontakt nauczyciela ze studentami. Ważne znaczenie ma również 

możliwość angażowania się w prace Koła Naukowego Geo-Team oraz w projekty badawcze 

prowadzone przez poszczególnych pracowników. Nieocenioną rolę odgrywa możliwość konsultacji 

indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli nie tylko w siedzibie uczelni, ale również zdalnie.  

Formą realizacji oczekiwań studentów i wsparcia ich potrzeb wykraczające poza ramy programu 

studiów jest udział w publikacjach i konferencjach Studenckich Kół Naukowych, wykłady otwarte  

o różnej tematyce, spotkania informacyjne. Dzięki współpracy uczelni z firmami branży geodezyjnej 

studenci mają m.in.  bezpłatny dostęp do danych z sieci stacji referencyjnych TPI NETpro, mogą 

uczestniczyć w  pokazach z zastosowania innowacyjnych technologii, czy spotkaniach dyskusyjnych 

nt. wymagań rynku pracy. 

Od 2015 roku studenci uczelni mają dostęp do platformy Knowledge@Work- zintegrowany model 

kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych, która wspiera kształcenie w zakresie 

kompetencji miękkich pożądanych na współczesnym rynku pracy, m. in. w zakresie: autoprezentacji, 

funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, 

ugruntowanych podstaw matematyki, zarządzania zespołami, znajomości technologii informatycznych. 

Studenci zapoznawani są również z możliwościami udziału w kursach, konkursach, ubiegania się  

o nagrody. Studenci pierwszych roczników oraz poszczególnych specjalności kształcenia mają 

opiekuna w osobie nauczyciela akademickiego. Do dyspozycji studentów w sprawach wymagających 

indywidualnej pomocy jest dziekan. 

W przypadkach szczególnych student może uzyskać zgodę na indywidualną organizację studiów 

(Regulamin studiów § 28- załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2019 z dn. 09.03.2019 r.) oraz 

przesunięcia terminu odbywania zaliczeń i egzaminów w przypadkach rodzinnych i losowych poza 

terminem trwania sesji.  

Szczególne formy wsparcia zapewnione są osobom niepełnosprawnym dla umożliwienia im  

pełnego udziału w procesie kształcenia. Od 2013 roku na uczelni powołane jest Biuro ds. osób 

niepełnosprawnych oraz Pełnomocnik rektora ds. studentów niepełnosprawnych, którego zadaniem 

jest koordynacja działań w zakresie potrzeb tej grupy studentów. W latach 2014-2017 uczelnia 

zapewniała wsparcia w nauce języków obcych dzięki zakupionemu dostępowi do platformy językowej 
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firmy FUNMEDIA w ramach której mogli  korzystać  z kursów języka angielskiego, angielskiego 

biznesowego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego. Zakupiono również dla 

studentów oprogramowanie do nauki języka angielskiego  Cambridge University Press. Dopuszczalna 

jest zmiana formy i terminu odbywania zaliczeń i egzaminów.  Do potrzeb osób niepełnosprawnych 

dostosowana jest infrastruktura architektoniczna uczelni: toalety, podjazdy, schodołaz, wózek 

inwalidzki, miejsca na auli dla wózków, rzutniki multimedialne, nagłośnienie, oznaczenia dla osób 

niedowidzących. W razie potrzeby zatrudniany jest tłumacz języka migowego. Studenci  

z niepełnosprawnością uzyskują te same efekty uczenia się i podlegają temu samemu systemowi 

oceny, co pozostali studenci.  Korzystają jednocześnie z pomocy materialnej z tytułu 

niepełnosprawności.  

Aktualnie na uczelni studiuje trzech studentów posiadających orzeczenie o różnym stopniu 

niepełnosprawności. 

 

2.3. Praktyki zawodowe 

Program studiów I stopnia od 2019 roku przewiduje 6 miesięcy praktyki (tj. 24 tygodnie) 

realizowane w ramach semestrów: II (6 tygodni), IV (6 tygodni) i VI (12 tygodni), którym przypisano 24 

pkt ECTS. Odbywane mogą być w Biurach Geodezyjno-Projektowych, Geodezyjno-Kartograficznych, 

oddziałach OPGK, Prywatnych Spółkach Geodezyjnych prowadzących działalność geodezyjną. 

Pozwalają one na zapoznanie się w warunkach produkcyjnych z metodami, technikami i narzędziami 

wykorzystywanymi w pomiarach, opracowywaniu zadań geodezyjnych oraz stosowaniu norm, 

standardów i instrukcji technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii (K_W19, KW23, K_W25). 

Podczas ich odbywania student zdobywa doświadczenie w środowisku zawodowym  z utrzymaniem 

urządzeń pomiarowych, obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych do pomiarów 

geodezyjnych oraz stosowaniu technologii właściwych dla geodezji i kartografii (K_U15, K_U16). 

Nabywa umiejętności interpersonalnych niezbędnych do pracy w środowisku zawodowym, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, poszanowania różnorodności poglądów i kultur (K_U10, 

K_K04). Treści programowe praktyk są przypisane do poszczególnych okresów ich odbywania  

i zamieszczone w Ramowych programach praktyk stanowiących załączniki 1a-1d do Regulaminu 

praktyk dla studiów I stopnia (dostępny na stronie uczelni: https://wsie.edu.pl/wp-

content/uploads/2021/03/Regulamin-praktyk-2020.pdf).  

W sytuacjach indywidualnych student może uzyskać zgodę na realizację praktyk w innym terminie. 

Studenci we własnym zakresie poszukują miejsca praktyki i sami uzgadniają czas jej odbywania  

w zależności od możliwości obu stron, w zakresie wyznaczonym dla poszczególnych specjalności  

i adekwatnie do roku studiów.  Dla zapewnienia właściwego przebiegu praktyk, z  podmiotam i 

gospodarczymi lub jednostkami organizacyjnymi zawiera się porozumienie. Praktyka realizowana jest 

w okresie wolnym od odbywania  zajęć na uczelni, szczególnie w okresie wakacji. Opiekę nad 

praktykami z ramienia uczelni sprawuje Pełnomocnik ds. praktyk, oraz opiekun z ramienia jednostki 

przyjmującej studenta na praktykę. Student w trakcie jej trwania jest zobowiązany do wypełnienia 

zaleceń zamieszczonych w Ramowym programie praktyk oraz dokumentowania przebiegu prac  

w dzienniczku praktyk i potwierdzenia ich realizacji przez zakładowego opiekuna praktyk. Opiekun 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-praktyk-2020.pdf
https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-praktyk-2020.pdf
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praktyk w zakładzie pracy dokonuje kontroli pracy studenta, a po jej zakończeniu wystawia 

studentowi opinię o jego pracy wypełniając ankietę oceny studenta, która stanowi obok dzienniczka, 

potwierdzenie odbytej praktyki i zaangażowania studenta. Praktyki podlegają kontroli przez 

Pełnomocnika ds. praktyk studenckich w miejscach i terminach ich odbywania, która ma na celu 

sprawdzenie obecności studenta w planowanym miejscu praktyki oraz realizację Ramowego 

programu praktyk. Po dostarczeniu i pozytywnej weryfikacji wszystkich niezbędnych dokumentów: 

dzienniczka praktyk, ankiety oceny studenta przez pracodawcę, pozytywnej ocenie merytorycznej 

sprawozdań zamieszczonych w dzienniczkach praktyk, student przystępuje do ustnego zaliczenia 

praktyki przed komisją. Podczas zaliczenia ustnego student jest zobowiązany do prezentacji 

realizowanych przez siebie zadań (autoreferat) oraz odpowiedzi na pytania związane z realizowanymi 

zadaniami wynikającymi z Ramowego programu praktyk.  Student, który nie odbył wszystkich 

wymaganych w planach studiów praktyk, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 

 Praktyki na studiach II stopnia mają wymiar  3 miesięcy (12 tygodni) i są realizowane w ramach  

I i II semestru. W wyniku ich realizacji student musi uzyskać 12 pkt. ECTS. Jej program i realizacja jest 

związana z wybraną specjalnością kształcenia i może się odbywać w Powiatowych Biurach Geodezji, 

Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, Wojewódzkich Biurach Geodezji  

i Terenów Rolnych, Prywatnych Spółkach Geodezyjnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Przedsiębiorstwach zajmujących się dowolną dyscypliną geodezji, geomatyki, 

przedsiębiorstwach produkujących/wdrażających oprogramowanie geodezyjne. Student jest 

zobowiązany do zapoznania się z całokształtem działalności firmy, formalno-prawnymi podstawami  

 i warunkami jej funkcjonowania oraz specyfiką jej działania. Jest zobowiązany do wypełnienia 

Ramowego programu praktyk (złączniki 2a-2d do Regulaminu praktyk dostępny na stronie uczelni: 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-praktyk-2020.pdf) i dokumentowania jej 

przebiegu w dzienniczku praktyk. Praktyka może być wykorzystana do przeprowadzenia niezbędnych 

pomiarów i eksperymentów , które posłużą do przygotowania pracy magisterskiej. Kontrola oraz 

zaliczenie praktyk odbywa się analogicznie jak na studiach I stopnia. 

Osoby, które pracują zawodowo i w ramach swoich obowiązków służbowych wypełniają 

Ramowy program praktyki na danym poziomie i roku studiów, mogą realizować praktyki w miejscu 

zatrudnienia na podstawie złożonego zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z zakresem obowiązków 

pełnionych na danym stanowisku i zgodą pracodawcy na realizowanie praktyk w ramach obowiązków 

służbowych. Osoby te składają dokumentację przebiegu realizacji Ramowego programu praktyk oraz 

przystępują do zaliczenie praktyk na takich samych zasadach jak pozostali studenci. 

Regulamin praktyk oraz organizacja praktyk w każdym roku akademickim jest udostępniana 

studentom na stronie internetowej uczelni, a po rozpoczęciu semestru, w którym praktyki się odbywają 

Pełnomocnik ds. praktyk organizuje spotkania ze studentami w celu zapoznania ich z wymaganiami, 

prowadzi dyżury na uczelni, służy pomocą w sprawach wymagających interwencji, uczestniczy  

w zaliczeniu praktyk i dokonuje ich wpisów w protokołach.  

Studenci  corocznie dokonują oceny przebiegu praktyk w ankiecie udostępnianej przez 

Wirtualną Uczelnię, a jej wyniki służą doskonaleniu programu i realizacji praktyk. 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-praktyk-2020.pdf
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2.4. Plany studiów i harmonogram realizacji programu studiów 

  

 Na kierunku geodezja i kartografia prowadzone są aktualnie studia I i II stopnia w formie 

niestacjonarnej. Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów na studia stacjonarne I stopnia 

od roku 2016 nie uruchamiano kolejnych roczników, a studia uległy wygaszeniu.  

 Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów (sobota-

niedziela) w godzinach 8.00-18.45 z planowaną przerwą obiadową w godz. 12.55-13.50. Zajęcia 

planowane są w blokach maksymalnie po 6 godzin z jednego przedmiotu (w tym 3 godziny wykładu,  

3 godziny ćwiczeń) z przerwą między zajęciami co 45 minut. Średnio w semestrze studenci studiów 

niestacjonarnych mają dziewięć  zjazdów dwudniowych. Terminarz zjazdów w semestrze letnim 2021 

r. zawiera załącznik nr 5.  

Rozkład zajęć przygotowywany jest z wyprzedzeniem dwutygodniowym, a po  weryfikacji przez 

wykładowców udostępniany studentom. Studenci i wykładowcy mają prawo zgłaszania propozycji  

i uwag do przygotowywanych rozkładów zajęć. Okresem zaliczeniowym dla studentów jest semestr, 

który trwa 15 tygodni. Zasadnicza sesja egzaminacyjna obejmuje 2 tygodnie i poprawkowa sesja 

egzaminacyjna 2 tygodnie. W organizacji roku akademickiego zaplanowana jest tygodniowa przerwa 

międzysemestralna. W trakcie trwania semestru oraz sesji egzaminacyjnej dokonywana jest 

weryfikacja efektów uczenia się na warunkach i w formach przyjętych dla każdego przedmiotu,  

a opisanych w sylabusach przedmiotowych. Informacje o sposobach weryfikacji efektów uczenia się 

studenci otrzymują na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu w rozpoczynającym się semestrze. 

Wyniki uzyskiwanych ocen z przeprowadzanych kolokwiów, oddawanych projektów, sprawozdań  

i egzaminów przekazywane są studentom poprzez komunikację elektroniczną z wykorzystaniem 

Wirtualnej Uczelni.  

 

Formy, treści i metody kształcenia służące uzyskaniu kompetencji inżynierskich 

 W WSI-E na studiach I stopnia osiągane są efekty uczenia się służące uzyskaniu 

kompetencji inżynierskich poprzez realizację przedmiotów jak np.: Matematyczne podstawy pomiarów 

geodezyjnych, Geodezja I, Elektroniczna technika pomiarowa, Informatyka w geodezji i kartografii, 

Rachunek wyrównawczy, Geodezja II, Fotogrametria i teledetekcja, Systemy informacji przestrzennej, 

Geodezja wyższa i astronomia, Geodezja satelitarna, Kartografia, Geodezja inżynieryjna i pomiary 

specjalne,  Statystyka z elementami ekonometrii, Podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo, Kataster 

nieruchomości, Prawo, Skaning laserowy, Teoria i zasady wyceny nieruchomości, Projektowanie 

struktur terenowych obszarów wiejskich, Gospodarka nieruchomościami, Geodezyjna ewidencja sieci 

uzbrojenia terenu.. Zajęcia na tych przedmiotach obejmują różnorodne formy kształcenia jak wykłady, 

ćwiczenia laboratoryjne, projektowe i praktyczne oraz ćwiczenia terenowe. Efekty dotyczące wiedzy 

ogólnej są osiągane z wykorzystaniem metod podawczych, co zapewniają wykłady,  ćwiczenia 

audytoryjne realizowane z wykorzystaniem infrastruktury dydaktycznej uczelni i specjalistycznego 

oprogramowania. Metody praktyczne dominują podczas ćwiczeń  projektowych, praktycznych  

i  terenowych  realizowane najczęściej w terenie jako zajęcia pomiarowe z wykorzystaniem 

geodezyjnego sprzętu specjalistycznego. Prace kameralne służą opracowaniu uzyskanych wyników 

pomiarów i prowadzone są w laboratoriach informatycznych z wykorzystaniem specjalistycznego 
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oprogramowania. Liczebność grup studenckich podczas zajęć wynosi od 18 do 28 osób i jest zależna 

ich charakteru. Ćwiczenia praktyczne i terenowe odbywają się w podzespołach 3-5 osobowych. Treści 

realizowanych zadań służące osiągnięciu kompetencji inżynierskich w zakresie kierunku geodezja  

i kartografia zamieszczone są w sylabusach przedmiotowych oraz w załącznikach nr 3 i 4: Wykaz 

prac projektowych i z ćwiczeń terenowych. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

. . -----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 

3.1 Warunki rekrutacji na studia  

Warunki, tryb, terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych  w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie 

zatwierdzane są każdego roku przez Senat WSI-E i ogłaszane na stronie internetowej uczelni  

(https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/2020_2021_zasady%20rekrutacji.pdf). W roku akademickim 

2020/2021 przyjęcie na studia regulowała Uchwała Senatu nr 1/2019 z dn. 09.03.2019 r., ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Senatu nr 3/2020 z dn. 20.06.2020 r. ( w związku z przepisami dotyczącymi 

 czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego  

i nauki celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).  

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku geodezja i kartografia, 

odbywa się drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową uczelni 

(http://rekrutacja.wsie.edu.pl:8080/WR/(S(0dzu41454kemn355qvrr1oze))/Default.aspx).  

Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia obejmuje kandydatów, którzy 

złożyli wymagane dokumenty w terminie rekrutacji: 

1) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej  

(dot. kandydatów na studia I stopnia),  

2) podanie na obowiązującym formularzu WSI-E wraz z załączonym zdjęciem w wersji 

elektronicznej (wydruk z systemu elektronicznej rejestracji na studia), 

3) dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, 

4) podpisane załączniki- oświadczenia dotyczące rejestracji, 

5) podpisane ślubowanie, 

6) podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych (załącznik 1 

do Regulaminu rekrutacji), 

7) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dot. kandydatów na studia II 

stopnia). 

Kandydaci na studia pierwszego stopnia są przyjmowani na podstawie konkursu: 

- świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw dojrzałości („nowa matura”), 

- świadectw dojrzałości („stara matura”). 

https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/2020_2021_zasady%20rekrutacji.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/455
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/455
http://rekrutacja.wsie.edu.pl:8080/WR/(S(0dzu41454kemn355qvrr1oze))/Default.aspx
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Przedmioty brane pod uwagę w konkursie na studia pierwszego stopnia na kierunku geodezja  

i kartografia: 

- matematyka, 

- fizyka lub geografia, 

- język obcy.  

Zasady obliczania punktów dla kandydatów na studia pierwszego stopnia są następujące: 

1. W przypadku jednoczesnego występowania dwóch przedmiotów wybiera się przedmiot z oceną 

wyższą. 

2. Punktacja za oceny końcowe (ukończenia szkoły średniej) z przedmiotów objętych konkursem: 

2.1. wg skali sześciostopniowej 

a) celujący (6) - 6 pkt 

b) bardzo dobry (5) - 5 pkt 

c) dobry (4) - 4 pkt 

d) dostateczny (3) - 3 pkt 

e) dopuszczający (2) - 2 pkt 

2.2. wg skali czterostopniowej 

a) bardzo dobry (5) - 5 pkt 

b) dobry (4) - 4 pkt 

c) dostateczny (3) - 3 pkt 

3. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem: 

1.1. wg nowych zasad (tzw. „nowa matura”) 

1.1.1. na poziomie podstawowym (w przypadku występowania części pisemnej i ustnej brane 

są pod uwagę wyniki z części pisemnej) 

a) 86% - 100% - 5 pkt 

b) 71% - 85% - 4 pkt 

c) 56% - 70% - 3 pkt 

d) 41% - 55% - 2 pkt 

e) 30% - 40% - 1 pkt 

f)  0% - 29% - 0 pkt (w przypadku przedmiotów dodatkowych) 

1.1.2. na poziomie rozszerzonym 

a) 86% - 100% - 6 pkt 

b) 71% - 85% - 5 pkt 

c) 56% - 70% - 4 pkt 

d) 41% - 55% - 3 pkt 

e) 26% - 40% - 2 pkt 

f) 11% - 25% - 1 pkt 

g) 0% - 10% - 0 pkt 

Zasady naliczania punktów: 
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a) w przypadku zdawania przedmiotu obowiązkowego tylko na poziomie podstawowym 

naliczane są punkty jedynie dla poziomu podstawowego, 

b) w przypadku zdawania przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym oraz 

dodatkowo na poziomie rozszerzonym naliczane są punkty dla obu poziomów (suma 

punktów), 

c) w przypadku zdawania przedmiotu dodatkowego (nieobowiązkowego) na poziomie 

podstawowym naliczane są punkty jedynie dla poziomu podstawowego, 

d) w przypadku zdawania przedmiotu dodatkowego (nieobowiązkowego) na poziomie 

rozszerzonym naliczane są punkty dla poziomu rozszerzonego i dodatkowo dodawane są 

2 punkty (w przypadku uzyskania wyniku powyżej 25%) albo dodawany jest 1 punkt  

(w przypadku uzyskania wyniku powyżej 10%, ale nie więcej niż 25%). 

1.2. wg starych zasad (tzw. „stara matura”) 

1.2.1. wg skali sześciostopniowej (z części pisemnej; z części ustnej jedynie w przypadku języka 

obcego) 

a) celujący (6) - 6 pkt 

b) bardzo dobry (5) - 5 pkt 

c) dobry (4) - 4 pkt 

d) dostateczny (3) - 3 pkt 

e) dopuszczający (2) - 2 pkt 

1.2.2. wg skali czterostopniowej (z części pisemnej; z części ustnej jedynie w przypadku języka 

obcego) 

a) bardzo dobry (5) - 5 pkt 

b) dobry (4) - 4 pkt 

c) dostateczny (3) - 3 pkt 

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 10 punktów. 

Kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia są przyjmowani 

na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 

geodezja i kartografia. 

Punktacja: 

a) bardzo dobry (5,0) – 5 pkt 

b) ponad dobry, plus dobry (4,5) – 4,5 pkt,  

c) dobry (4,0) – 4 pkt 

d) ponad dostateczny, plus dostateczny, dość dobry (3,5) – 3,5 pkt 

e) dostateczny (3,0) – 3 pkt 

Termin rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się  

w semestrze zimowym upływał w dniu 31. sierpnia  2020 r. Termin rekrutacji kandydatów na studia 

drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim upływał w dniu 27. lutego 2021 r. 

Zarządzeniem Rektora termin rekrutacji został przedłużony do dnia 30 września 2020 r. (na studia 

pierwszego i drugiego stopnia) oraz do dnia 13 marca 2021 r. (na studia drugiego stopnia). 

Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok studiów następuje w ciągu 7 dni od upływu ww. terminów. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 33 

 

Termin rekrutacji kandydatów cudzoziemców na studia drugiego stopnia rozpoczynające się  

w semestrze letnim upływa z dn. 31 stycznia 2021 r. z możliwością przedłużenia na podstawie 

Zarządzenia Rektora, nie dłużej jednak niż do dnia 27. lutego 2021 r. 

Ogłoszenie listy cudzoziemców przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia rozpoczynających się  

w semestrze letnim następuje w ciągu 7 dni od upływu terminów wyżej wskazanych. 

Rekrutację na rok akademicki 2020/2021 przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dziekana. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, 

który podpisują: przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Lista osób przyjętych na I rok 

obejmuje numer kandydata w kolejności od najwyższej liczby punktów. Kandydaci otrzymują 

informację o wpisaniu na listę studentów (przyjęciu) na prywatny adres poczty elektronicznej 

kandydata podany w kwestionariuszu osobowym. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia 

otrzymują pisemną decyzję przesyłaną pocztą tradycyjną na adres wskazany w kwestionariuszu 

osobowym. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej (UKR) powołanej przez Rektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja 

UKR jest ostateczna. 

W związku ze stanem epidemii sposób przeprowadzania rekrutacji  na rok ak. 2020/2021 został 

uregulowany w Zarządzeniu Rektora nr 11/2020 z dn. 26.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

wytycznych dotyczących organizacji pracy i zajęć dydaktycznych na Uczelni w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Cudzoziemcy, aby mogli być przyjęci na studia w języku polskim, powinni ukończyć kurs 

przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub posiadać certyfikat znajomości języka 

polskiego, bądź uzyskać potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień 

znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Dla kandydatów, którzy 

nie posługują się językiem polskim  w stopniu wystarczającym, aby brać udział w zajęciach w języku 

polskim, uczelnia organizuje kursy językowe przed rozpoczęciem semestru. Kursy takie w przeszłości 

były organizowane m. in. dla kandydatów z Ukrainy. Istnieje również możliwość prowadzenia zajęć dla 

cudzoziemców w języku angielskim (takie zajęcia organizowano np. dla studentów  z Turcji 

przebywających na uczelni w ramach Programu ERASMUS+). Cudzoziemcy mogą podejmować  

i odbywać studia, jeżeli legitymują się świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia. Na kierunku geodezja 

 i kartografia  w WSI-E w ostatnich latach nie podejmowali kształcenia cudzoziemcy. 

 

 

 

3.2. Warunki i procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów. 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie ma prawo do potwierdzania efektów 

uczenia się na kierunku geodezja i kartografia. Regulamin studiów WSI-E w Rzeszowie w § 21-23 

(załącznik 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2019 z dn. 09.03.2019 r.) określa zasady,  warunki oraz tryb 
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potwierdzania efektów uczenia się zgodnie z załącznikiem 1 do Uchwały Senatu nr 12/2015  

z dn. 30.03.2015 r. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: osobie posiadającej świadectwo 

dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się  

o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub 

równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; osobie posiadającej tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po 

ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania 

się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Rekrutacja kandydatów 

ubiegających się o potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się do 31 maja roku akademickiego 

poprzedzającego rok akademicki, w którym kandydat zamierza rozpocząć studia. Kandydat 

ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

zapoznaje się ze szczegółowym programem modułu kształcenia, do którego zaliczenia zamierza 

przystąpić. Egzaminy/ zaliczenia mające na celu weryfikację efektów uczenia się odbywają się  

w okresie  od czerwca do września. Rektor powołuje komisję potwierdzającą efekty uczenia się,  

w której składzie jest co najmniej dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych z dyscypliny 

naukowej, której dotyczy egzamin / zaliczenie. Komisja przeprowadza weryfikację efektów uczenia się 

w formie egzaminu lub zaliczenia na zasadach obowiązujących studentów. Komisja ogłasza wyniki 

egzaminu/zaliczenia nie później niż w ciągu 3 dni od jego przeprowadzenia. Kandydat zobowiązany 

jest do osiągnięcia efektów przedmiotowych zamieszczonych w karcie przedmiotu. Za zaliczenie 

określonego modułu kształcenia kandydat otrzymuje taką samą liczbę punktów ECTS, co student  

w toku studiów. Kandydat może zostać zwolniony z obowiązku odbywania zajęć praktycznych, po 

przedłożeniu zaświadczenia z zakładu pracy o wykonywaniu podobnych zadań w ramach obowiązków 

służbowych oraz po przedłożeniu komisji szczegółowego sprawozdania pisemnego z niniejszych 

czynności potwierdzonego przez pracodawcę. Kandydat uiszcza opłatę z tytułu przeprowadzenia 

egzaminu / zaliczenia mającego na celu potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się z danego 

modułu/przedmiotu w wysokości określonej Regulaminem odpłatności za studia i inne formy 

kształcenia. Po pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się, kandydat przechodzi proces rekrutacji na 

studia zgodnie za zasadami określonymi regulaminem rekrutacji. Student przyjęty na studia w wyniku 

potwierdzania efektów uczenia się realizuje kształcenie według indywidualnej organizacji studiów. 

Dziekan przydziela studentowi opiekuna naukowego, który wraz ze studentem opracowuje propozycję 

organizacji przebiegu studiów. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć 

studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego 

kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
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Warunki i procedury uznawania efektów uczenia się uzyskanych na innej uczelni, w tym 

zagranicznej. 

Za zgodą dziekana student innej uczelni, w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na 

studia w WSI-E. Student ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach 

uzyskanych w innej uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym programem 

studiów. Za osiągnięte przez studenta poza jednostką efekty uczenia się, dziekan przypisuje taką 

samą liczbę pkt. ECTS jaka jest przypisywana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji 

odpowiednich zajęć w WSI-E. W przypadku stwierdzenia różnic programowych dziekan wyznacza 

przedmioty w celu uzupełnienia oraz określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta 

różnic programowych. 

 

Zasady i procedury dyplomowania 

Zasady dyplomowania na studiach inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia zawiera 

Regulamin Studiów WSI-E w Rzeszowie ( dostępny na stronie BIP uczelni: 

https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/Regulamin%20studi%C3%B3w%202019.pdf), natomiast szczegółowe 

wymagania, dotyczące pracy dyplomowej oraz innych modułów związanych  

z dyplomowaniem określa Regulamin dyplomowania oraz Procedura dyplomowania wprowadzone 

Zarządzeniem Rektora nr 18/2018 z dn. 17.12.2018 r. ( dostępne na stronie internetowej uczelni: 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf ). 

Proces dyplomowania, zgodnie z programami kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w WSI-E 

obejmuje: seminarium dyplomowe, pracę dyplomową, przygotowanie do egzaminu dyplomowego, 

egzamin dyplomowy. Szczegółowe dane na temat celu, treści programowych, nabywanych 

kompetencji i sposobów ich weryfikacji opisano w karcie przedmiotu seminarium dyplomowe. 

Tematyka prac dyplomowych jest związana ściśle z kierunkiem studiów lub wybraną specjalnością. 

Praca dyplomowa (inżynierska) jest poświęcona samodzielnemu rozwiązaniu przez studenta prostego 

problemu i przedstawia rezultaty  wykonanego zadania empirycznego. Materiał empiryczny 

zgromadzony przez autora (praca magisterska), poddany jest analizie i konfrontowany z literaturą. 

Praca powinna być zakończona wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.  

Student studiów I stopnia może zaproponować temat pracy dyplomowej z zakresu kierunku studiów 

lub zagadnień związanych z realizowaną przez niego specjalnością i uzyskać wstępną akceptację 

proponowanego tematu pracy przez nauczyciela akademickiego poprzez podpisanie Karty 

proponowanego przez studenta tematu pracy, którą składa w dziekanacie do końca semestru piątego. 

Studenci, którzy nie zaproponują własnych tematów prac  mają możliwość ich wyboru z listy tematów 

proponowanych przez nauczycieli akademickich i składają w dziekanacie Kartę wyboru tematu pracy 

zaakceptowaną przez promotora. Tematy prac dyplomowych zaproponowane przez studentów  

i pracowników, są konsultowane i zatwierdzane przez dziekana i kierowników katedr.  Jeśli temat 

pracy tego wymaga, praca dyplomowa może być przygotowana przez dwóch studentów. Musi być 

spełniony  wymóg wyodrębnienia w niej części przygotowywanych przez poszczególnych autorów i na 

tej podstawie określony nakład pracy i jej wartość merytoryczna. 

https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/Regulamin%20studi%C3%B3w%202019.pdf
https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf


Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 36 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego 

(inżynierskiego). Obowiązek spełnienia tych warunków traktowany jest jako część  programu studiów 

ostatniego roku studiów.  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. 

Złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego powinno nastąpić do końca ostatniego 

semestru studiów, tzn. do końca lutego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po 

zasięgnięciu opinii promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy 

dyplomowej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym student ukończył studia.  

Od 2018 roku prace dyplomowe są poddawane analizie przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). 

Zasady korzystania z JSA określa Zarządzenie Rektora nr 17/2018 z dn. 17.12.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury postępowania antyplagiatowego 

( https://wsie.edu.pl/akty-prawne/ ). Opracowany w wyniku procedury antyplagiatowej raport jest 

przesyłany przez promotora do dziekanatu i dołączany do akt studenta oraz może być udostępniony  

do wglądu recenzentowi pracy. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wskaźników 

decyzje o dopuszczeniu pracy lub o skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej podejmuje promotor 

odpowiednią adnotacją w raporcie. Warunkiem dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony jest m.in.: 

uzyskanie oceny pozytywnej w procedurze antyplagiatowej, uzyskanie przez studenta zaliczeń 

wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów, dopuszczenie pracy 

dyplomowej do obrony przez promotora wyrażone na stronie tytułowej pracy adnotacją: „Przyjmuję 

pracę jako inżynierską wraz z podpisem promotora, oświadczenie studenta o samodzielnym 

wykonaniu pracy wyrażone adnotacją na stronie tytułowej pracy „Oświadczam, że pracę wykonałem 

samodzielnie” wraz  z podpisem studenta, wniosek studenta o dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotor oraz jednego recenzent 

wyznaczonego przez dziekana. Oceną końcową pracy jest średnia arytmetyczna obu ocen.  

W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej dziekan podejmuje decyzję  

o skierowaniu pracy do poprawy lub do oceny przez dodatkowego recenzenta. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: 

przewodniczący, opiekun pracy i recenzent. Do składu komisji mogą być powołani także inni 

członkowie. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może być dziekan lub wyznaczony przez niego 

nauczyciel akademicki, co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Studenci przed egzaminem mają 

możliwość zapoznania się z zagadnieniami obejmującymi treści kształcenia z zakresu kierunku 

przygotowane przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, opiniowane przez Radę 

Programową i zatwierdzone uchwałą Senatu WSI-E nr 5/2020  (na studia I stopnia)  

z dn. 05.12.2020 r.. Udostępnianie zagadnień odbywa się przez zawieszenie ich na Wirtualnej Uczelni 

(tablica ogłoszeń).  

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student: prezentuje i odpowiada na 

pytania związane ze swoją pracą dyplomową, odpowiada na pytania dotyczące kierunku  

i specjalności, którą reprezentuje. Jeśli praca była przygotowywana przez dwóch studentów, każdy  

z nich przystępuje do egzaminu indywidualnie. Student losuje po jednym pytaniu z zakresu: 

studiowanego kierunku i wybranej specjalności. Pytania są zapisywane w protokole i każde z nich 

https://wsie.edu.pl/akty-prawne/
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komisyjnie oceniane. Ocena pytań egzaminacyjnych i prezentacji pracy odbywa się po wyjściu 

studenta. Za egzamin dyplomowy wystawiana jest jedna ocena - jako średnia arytmetyczna ocen za 

pytania dyplomowe i obronę pracy, zaokrąglona do najbliższej oceny wg obowiązującej w uczelni 

ogólnej skali ocen. Wynik egzaminu dyplomowego nie może być pozytywny, gdy student uzyskał 

przynajmniej jedną ocenę niedostateczną za  odpowiedzi na wylosowane pytania. Ukończenie 

studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Ocena 

końcowa na dyplomie jest obliczana jako: ½ średniej ze studiów, ¼ oceny pracy  ¼ oceny egzaminu 

dyplomowego.  

Jeżeli średnia arytmetyczna z toku studiów jest niższa lub równa 3,0, ocena końcowa na dyplomie nie 

może być wyższa niż 3,5. 

Jeżeli uzyskany wynik jest pozytywny, studentowi nadawany jest tytuł zawodowy inżyniera.   

Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład 

komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową 

egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów. 

Student powiadamiany jest o wyniku egzaminu dyplomowego przez przewodniczącego komisji, nie 

później niż po ostatniej obronie prowadzonej przez komisję w danym dniu. Niezwłocznie po zdaniu 

egzaminu dyplomowego praca dyplomowa wprowadzana jest przez uczelnię do ogólnopolskiego 

repozytorium pisemnych prac dyplomowych.  

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do 

egzaminu, dziekan wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu. 

Powtórny egzamin nie może się odbyć później, niż trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.  

W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję  

o skreśleniu z listy studentów. Student skreślony z listy studentów może zwrócić się do rektora  

o zgodę na wznowienie studiów. 

Wykaz tematów prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach zawiera załącznik nr 6. 

W związku ze stanem epidemii sposób przeprowadzania egzaminów dyplomowych został 

uregulowany w Zarządzeniu Rektora nr 11/2020 z dn. 26.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

wytycznych dotyczących organizacji pracy i zajęć dydaktycznych na Uczelni w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zm. 

 

Pracę dyplomową magisterską student wykonuje w okresie studiów drugiego stopnia. 

Prace dyplomowe są realizowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich zaakceptowanych  przez 

dziekana, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Na studiach II stopnia seminarium 

realizowane jest w trzech semestrach.  Na początku semestru pierwszego student przedstawia własną 

propozycję tematu pracy dyplomowej z zakresu szeroko pojętego kierunku studiów, zagadnień 

związanych z realizowaną przez niego specjalnością lub ma możliwość ich wyboru z listy tematów 

proponowanych przez nauczycieli akademickich. Tematy prac są zgłaszane przez instytucje otoczenia 

społeczno-gospodarczego współpracujące z uczelnią.  Tematy podejmowanych prac są zatwierdzane 

przez dziekana i kierowników katedr. Jeśli temat pracy tego wymaga, praca dyplomowa może być 
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przygotowana przez dwóch studentów. Musi być spełniony  wymóg wyodrębnienia w niej części 

przygotowywanych przez poszczególnych autorów i na tej podstawie określony nakład pracy  

i jej wartość merytoryczna. 

Praca dyplomowa jest poświęcona samodzielnemu rozwiązaniu przez studenta problemu 

badawczego i przedstawia rezultaty  wykonanego zadania badawczego. Wykorzystany w pracy 

materiał empiryczny jest poddawany analizie i konfrontowany z literaturą. Praca zakończona jest 

wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. Tematy prac magisterskich realizowane w ostatnich 

dwóch latach zawiera załącznik nr 6. 

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego  jest m.in.: uzyskanie przez studenta 

zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów, 

dopuszczenie pracy dyplomowej do obrony przez promotora wyrażone na stronie tytułowej pracy 

adnotacją: „Przyjmuję pracę jako magisterską ”wraz z podpisem promotora, uzyskanie dwóch 

pozytywnych recenzji pracy magisterskiej, oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy 

wyrażone adnotacją na stronie tytułowej pracy „Oświadczam, że pracę wykonałem samodzielnie” wraz 

z podpisem studenta, wniosek studenta o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, pozytywna 

ocena pracy w procedurze antyplagiatowej. Opracowany w jej wyniku raport jest analizowany  

i oceniany przez promotora. Promotor po zapoznaniu się z wynikiem szczegółowych porównań 

wnioskuje o: dopuszczenie pracy do obrony, skierowaniu pracy do poprawy przez studenta lub  

niedopuszczenie pracy do obrony. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora oraz jednego 

recenzent wyznaczonego przez dziekana. Oceną końcową pracy jest średnia arytmetyczna obu ocen. 

Recenzentem pracy może być nauczyciel akademicki spoza uczelni. W przypadku prac magisterskich 

przynajmniej jedna osoba spośród oceniających pracę musi posiadać tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego. 

Zestaw zagadnień na egzamin magisterski przygotowany przez nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia na kierunku i realizowanych specjalnościach i opiniowany przez Radę 

Programową został zatwierdzony uchwałą Senatu WSI-E nr 6/2020 z dn. 05.12.2020 r., udostępniony 

studentom na Wirtualnej Uczelni (tablica ogłoszeń) . 

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, w trakcie którego student: prezentuje i odpowiada na 

pytania związane ze swoją pracą dyplomową, odpowiada na pytania dotyczące kierunku  

i specjalności, którą reprezentuje. Jeśli praca była przygotowywana przez dwóch studentów, każdy 

z nich przystępuje do egzaminu indywidualnie. Student losuje po jednym pytaniu z zakresu: 

studiowanego kierunku i wybranej specjalności.  

Jeżeli średnia arytmetyczna z toku studiów jest niższa lub równa 3,0, ocena końcowa na dyplomie nie 

może być wyższa niż 3,5. Po pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym studentowi studiów II 

stopnia nadawany jest tytuł magistra. 
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3.3. Sposoby i narzędzia monitorowania postępów studentów 

Monitorowanie postępów studentów w WSI-E w Rzeszowie odbywa się na podstawie protokołów 

egzaminacyjnych i kart postępów studenta, kart wpisów warunkowych oraz kart różnic programowych 

w przypadku studentów, którzy przenieśli się z innej uczelni lub zostali reaktywowani. Skreślenie  

z listy studentów następuje w przypadku: rezygnacji na wniosek studenta, stwierdzenia braku 

osiągnięcia efektów uczenia się wynikających z programu studiów, co wiąże się z brakiem zaliczenia 

semestru lub roku w określonym terminie, nie wniesienie opłat wynikających z Regulaminu 

odpłatności za studia i inne formy kształcenia. Na pierwszym roku studiów najczęstszą przyczyną 

skreślenia jest rezygnacja na wniosek studenta oraz brak osiągnięcia efektów uczenia się 

wynikających z programu studiów.  

W roku akademickim 2018/2019 sprawność promowania na pierwszym roku studiów 

niestacjonarnych I stopnia wyniosła    63 %, natomiast na latach wyższych 90%. Natomiast w roku 

akademickim 2019/2020 sprawność promowania na pierwszym roku studiów wyniosła 61 %  i  99% na 

latach wyższych. Bardzo duży procent osób skreślonych z listy studentów pierwszego roku stanowią 

osoby, które same rezygnują ze studiów, często z powodu podjęcia kształcenia na innej uczelni lub  

z trudności pogodzenia nauki z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi. W pierwszym roku 

studiów duże trudności w osiąganiu efektów ma miejsce w przypadku przedmiotów matematyka, 

fizyka, czego powodem może być niski poziom przygotowania kandydatów na poziomie szkoły 

średniej. Uzyskane dane z poszczególnych lat są obiektem analizy podczas prac Komisji ds. oceny 

jakości. Na ich podstawie opracowano propozycje w zakresie poprawy jakości kształcenia poprzez 

prowadzenie zajęć wyrównawczych dla zainteresowanych studentów oraz zwiększenie uwagi na 

projekty samodzielne studenta jako metody aktywizującej do samodzielnej pracy i uzupełniania 

braków. Studenci, którzy nie osiągnęli efektów  nie więcej niż z dwóch przedmiotów mogą wnioskować 

do dziekana o  wpis warunkowy na kolejny semestr. Do dyplomowania w roku akademickim 

2018/2019 na studiach niestacjonarnych I stopnia przystąpiło 72% studentów z grona 

rozpoczynających studia, w tym w regulaminowym terminie 86%. W 2019/2020 roku sprawność 

dyplomowania wyniosła 49%, w tym w regulaminowym terminie do egzaminu inżynierskiego 

przystąpiło 78% studentów ostatniego roku studiów.  

Na studiach niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019 sprawność 

promowania po pierwszym semestrze wyniosła 97%. Do egzaminu dyplomowego doszło 91% 

studentów rozpoczynających studia, w tym terminowo studia ukończyło 32% studentów.   

Jest to spowodowane przede wszystkim dużym obciążeniem obowiązkami zawodowymi, często poza 

miejscem zamieszkania oraz sytuacją ekonomiczną zmuszającą studentów do wyjazdów za granicę. 

W roku akademickim 2018/2019 nie uruchomiono kształcenia na I semestrze studiów II stopnia ze 

względu na niewystarczającą liczbę kandydatów. Niski stopnień oddawanych terminowo prac skłaniał 

do podejmowania kroków w ramach seminariów dyplomowych polegających na  wyznaczaniu 

terminów krańcowych przygotowywania zadań etapowych do prac dyplomowych oraz angażowania 

promotorów do stymulowania swoich dyplomantów do systematycznej pracy.  
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3.4. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągnięcia efektów uczenia się.  

 Ogólne zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć studentów w zakresie efektów uczenia się 

zawiera Regulamin studiów (§15-20). Szczegółowe kryteria dotyczące treści programowych 

realizowanych podczas zajęć, literatury podstawowej i uzupełniającej, kryteriach dotyczące warunków 

i sposobów zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz form ich przeprowadzania opisane zostały  

w sylabusach przedmiotowych i podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach 

rozpoczynających realizację przedmiotu w danym semestrze. W sylabusach opisane przedmiotowe 

efekty uczenia się są odniesione do efektów kierunkowych. Student uzyskuje również informacje  

o terminach i formach konsultacji i możliwościach wglądu do swoich prac. Uzyskanie oceny 

pozytywnej z przedmiotu traktowanie jest jako osiągnięcie przez studenta określonego 

przedmiotowego efektu uczenia się. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiotów stosuje się 

następujące oceny: bardzo dobry (5), plus dobry (4,5), dobry (4), plus dostateczny (3,5), dostateczny 

(3), niedostateczny (2). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch 

terminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń 

co do bezstronności formy, trybu lub przebiegu egzaminu, student może złożyć w terminie trzech dni 

od jego przeprowadzenia wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Egzamin 

komisyjny powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku. W skład komisji do 

przeprowadzenia egzaminu komisyjnego wchodzi dziekan jako przewodniczący lub osoba przez niego 

upoważniona, oraz dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego. 

Na wniosek studenta w skład komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego może wejść jako 

obserwator osoba zaproponowana przez studenta. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie 

ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić 

zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej. 

 Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się są uzależnione od charakteru zajęć  

i specyfiki przedmiotu. W zakresie egzekwowania wiedzy z zakresu wykładów i ćwiczeń, najczęstszą 

formą są kolokwia, sprawozdania lub testy. Istotną formą jest również udział studenta w dyskusji 

dydaktycznej. Ostateczną metodą sprawdzania wiedzy studenta jest egzamin pisemny lub ustny  

z zakresu tematyki przedmiotu, ewentualnie zaliczenie pisemne lub ustne jeśli przedmiot nie kończy 

się egzaminem.  

 Dla sprawdzenia umiejętności studenta stosuje się zadania o charakterze praktycznym: 

obliczeniowe, laboratoryjne, projektowe oraz ćwiczenia terenowe. Oceniane jest zaangażowanie 

studenta podczas wykonywania zadań, dobór i opanowanie w posługiwaniu się dobranymi metodami  

i narzędziami pracy (przyrządy, programy), sprawność i terminowość wykonywania zadań, 

kompletność i poprawność przygotowywanych sprawozdań i operatów.  Ocenie podlegają również 

projekty samodzielne studenta, które wykazują umiejętności w zakresie pozyskiwania danych  

z literatury i baz danych, właściwej interpretacji uzyskanych wyników, ich prezentacji i wnioskowania  

oraz stosowania technik informacyjnych dla ich prawidłowego opracowania i zaprezentowania. Wykaz 

zadań praktycznych z przykładowych przedmiotów  dla studiów I i II stopnia zawiera załącznik 4.  

Kompetencje społeczne oceniane są na podstawie pracy indywidualnej i zespołowej. Obejmuje ona 

umiejętność identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zadaniem, 
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odpowiedzialności za realizowane prace, właściwego argumentowania, prowadzenia dyskusji  

z poszanowaniem rozmówcy. Kompetencje społeczne oceniane są również na podstawie 

terminowości wykonywanych zadań. Przeprowadzane jest to podczas zajęć praktycznych, 

laboratoryjnych, projektowych i i terenowych. Ocena z każdego przedmiotu z zaliczenia i z egzaminu 

wpisywana jest do elektronicznego protokołu (odpowiednio: zaliczeniowego i egzaminacyjnego). 

Protokoły egzaminacyjne oraz prace etapowe wykonywane w trakcie semestrów, prace zaliczeniowe  

i egzaminacyjne są gromadzone jako dokumentacja przedmiotowa w dziekanacie.  

 Efekty uczenia się w zakresie stosowania zdobytej wiedzy, umiejętności jej praktycznego 

zastosowania oraz kompetencji społecznych oceniane są w środowisku zawodowym na podstawie 

praktyk. Służą temu sprawozdania z przebiegu praktyk  opracowywane w dzienniczku praktyk oraz 

ankiety oceny praktykanta przez zakładowego opiekuna praktyk jako formy dokumentacji przebiegu 

praktyki. Na jej podstawie uzyskujemy informacje, czy student: wykazywał zainteresowanie 

poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie nowych rozwiązań technicznych i regulacji prawnych, potrafił 

sam planować realizację zadań lub wprowadzać konstruktywne rozwiązania do powierzanych mu 

zadań samodzielnych lub zespołowych, potrafił pracować w zespole dla realizacji konkretnych zadań 

i wykazywał postawę zaangażowania, Jak radził sobie z obsługą instrumentów niezbędnych do pracy 

(KW19, K_U15, K_U16, K_U17, K_K03). Ostatecznie efekty te są oceniane na podstawie 

przeprowadzanego egzaminu z praktyk. Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie efektów uczenia 

się przypisanych do praktyk są protokoły zaliczenia praktyk oddawane do dziekanatu, natomiast 

dzienniczki praktyk znajdują się w aktach osobowych studenta wraz z kartami egzaminacyjnymi 

studenta z poszczególnych semestrów. 

 Sprawdzania opanowania języka obcego na wybranym poziomie stosowane są w trakcie 

trwania semestru poprzez rozmowy, dyskusje, omawianie projektów samodzielnych studenta, 

kolokwia, testy, natomiast na zakończenie kształcenia językowego pisemne egzaminy i zaliczenia 

pozostające w dokumentacji przedmiotowej w dziekanacie. Pozwalają one wykazać, czy student zna 

terminologię z zakresu kierunku studiów, potrafi ze zrozumieniem czytać instrukcje obsługi urządzeń 

 i narzędzi informatycznych, korzystać z literatury obcojęzycznej oraz czy potrafi porozumiewać się  

z otoczeniem w zakresie tematyki geodezyjnej i kartograficznej (K_W09, K_U06 -studia I stopnia, 

K_U05- studia II stopnia). 

 Ocena efektów uczenia się na zakończenie studiów jest prowadzona na podstawie 

przygotowanej pracy dyplomowej, w której student wykazuje się zdobytą wiedzą niezbędną do 

przygotowania i przeprowadzenia pomiarów i analiz oraz umiejętnościami w zakresie ich opracowania 

i zaprezentowania. Student samodzielnie musi przeprowadzić pomiary z wykorzystaniem 

odpowiednich urządzeń i oprogramowania, wykorzystując zasoby sprzętowe znajdujące się  

w dyspozycji na uczelni.  Może też korzystać z danych zgromadzonych w zasobach geodezyjnych.  

Uzyskane wyniki opracować, dokonać ich wizualizacji w różnorodnej formie oraz wyciągnąć wnioski. 

Praca podlega ocenie merytorycznej i formalnej, a jej pozytywny wynik jest przesłanką do zaliczenia 

efektów kształcenia tj.: K_U01, K_U03, K_U04, K_U05. Natomiast egzamin dyplomowy jest sposobem 

oceny efektów w zakresie umiejętności integrowania wiedzy ogólnej i specjalistycznej, prezentacji 

własnych opinii i prowadzenia dyskusji, udzielania poprawnych odpowiedzi na temat zagadnień 
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dotyczących studiowanego kierunku i specjalności (K_W28). Recenzje prac dyplomowych oraz 

protokoły dyplomowania znajdują się w aktach studenta. Prace inżynierskie i magisterskie realizowane 

w ostatnich dwóch latach dotyczyły: badania dokładności pomiarów GNSS, zastosowania 

oprogramowania geoinformatycznego w pracach geodezyjnych, porównywania metod pozyskiwania 

danych i ich analiza, zastosowania BSL do pomiarów, zastosowanie skanera w pracach 

geodezyjnych, zastosowanie zobrazowań satelitarnych do monitorowania zmian przestrzennych, 

wykorzystanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do stworzenia NMT, wspomaganie 

komputerowego tworzenia map, modernizacji obiektów rolnych, technicznych aspektów podziału  

i rozgraniczenia nieruchomości, metodyki wywłaszczania nieruchomości, analizie struktury 

przestrzennej, prac geodezyjnych przy projektowaniu i obsłudze inwestycji, geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. Wykaz prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach zawiera 

załącznik nr 6. 

 

3.5. Metody sprawdzania kompetencji inżynierskich 

 Kompetencje inżynierskie osiągane są w efekcie realizacji odpowiednio dobranych przedmiotów 

obligatoryjnych i fakultatywnych zamieszczonych w załączniku: część III, zał. nr 1, tabela nr 5.  

W sylabusach przedmiotów kształtujących kompetencje inżynierskie ( część III, zał. nr 1, tabela nr 5) 

zamieszczono szczegółowo metody i formy sprawdzania i oceniania efektów przedmiotowych, które 

mają powiazanie z efektami kierunkowymi i inżynierskimi. Sprawdzanie wiedzy odpowiadającej 

kompetencjom inżynierskim przeprowadzane jest na podstawie  kolokwiów i egzaminów, prezentacji 

ustnych oraz przygotowywanych projektów i analiz. Student wykazuje się znajomością terminologii, 

zasad stosowania narzędzi, technik i metod, opisu i wnioskowania statystycznego, wykonywania  

i aktualizacji opracowań kartograficznych, zasad zarządzania, metod wyceny nieruchomości, 

stosowania przepisów prawa. Sprawdzanie umiejętności prowadzi się poprzez ocenę zrealizowanych 

zadań oraz przygotowywanych sprawozdań i projektów samodzielnych, operatów  

z przeprowadzonych pomiarów terenowych. Student musi zaplanować  i przeprowadzić pomiary  

i eksperymenty wykorzystując odpowiednie metody, techniki, narzędzia i materiały, korzystać z norm  

i standardów przy ich wykonaniu i opracowaniu, dokonać analizy uzyskanych wyników oraz 

zilustrować otrzymane wyniki w postaci modeli 3D, map, wykresów, tabel. Dotyczy to przedmiotów 

takich jak np.: Geodezja I , II, Informatyka w geodezji i kartografii, Systemy informacji przestrzennej, 

Fotogrametria i teledetekcja, Geodezji satelitarnej, Skaningu laserowego, Programy użytkowych  

w geodezji. Przedmioty kształtujące kompetencje inżynierskie stanowią 175 punktów ECTS tj. 81%. 

Opis zadań, sposobów ich realizacji, efektów pracy i oceny z wybranych przedmiotów zawiera 

załącznik nr 4.   

 Kompetencje inżynierskie podlegają sprawdzaniu również poprzez ocenę przygotowanych 

sprawozdań z zadań realizowanych podczas praktyk i na podstawie złożonych dokumentów. 

Wypełniony dziennik praktyk i ankieta oceny studenta przez pracodawcę są dowodem udziału  

w pracach terenowych i kameralnych, zdobywania nowych umiejętności, poznawania i doskonalenia 

techniki i technologii pracy w środowisku zawodowym. Natomiast egzamin z praktyk jest formą 

weryfikacji zdobytej wiedzy i doświadczenia podczas praktyki.  
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 Sprawdzanie kompetencji inżynierskich odbywa się w drodze przygotowania pracy dyplomowej, 

która wskazuje na umiejętności koordynowania wiedzy dla prawidłowego wykonania zamierzonego 

zadania, przygotowania krytycznej analizy i oceny zastosowanych rozwiązań.  Stopień zdobytej 

wiedzy i  umiejętności jej zastosowania oceniane są przez recenzenta i promotora (formularz recenzji 

pracy dyplomowej stanowi załącznik do Regulaminu dyplomowania dostępny na stronie uczelni: 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf). Natomiast 

egzamin na podstawie odpowiedzi studenta na pytania z toku studiów jest formą sprawdzenia 

umiejętności integrowania wiedzy (formularz protokołu z egzaminu dyplomowego stanowi załącznik do 

Regulaminu dyplomowania dostępny na stronie uczelni: https://wsie.edu.pl/wp-

content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf ).  

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3:  

. .---- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia  w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej  

w Rzeszowie  realizowane jest przez pracowników wewnętrznych jednostek Wydziału takich jak:  

Katedra Geodezji 

Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji i Skaningu 

Katedra Geoinformatyki i Kartografii numerycznej. 

Na kierunku zatrudnia się kadrę naukowo-dydaktyczną zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów. Podstawową zasadą angażowania kadry dydaktycznej  

do prowadzenia zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku geodezja  

i kartografia (profil praktyczny) jest to, aby kształcenie przebiegało z udziałem otoczenia 

gospodarczego i zmierzało do nabycia praktycznych kompetencji. Z tego  względu kształcenie na 

kierunku od lat prowadzą nauczyciele akademiccy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym 

zdobytym poza uczelnią. 

 

 

 

 

 

 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf
https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf
https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin-dyplomowania-2019.pdf
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Struktura kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku 
studiów 
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Studia I i II stopnia 

• prof. 2 2         

• dr hab. 3 3         

• dr 10 3 1 1 1 1 1 1 1  

• mgr 3 2     1 

 

Wykaz aktualnie zaangażowanej kadry dydaktycznej (obsadę zajęć) zawiera załącznik nr 7.  

Charakterystykę kadry dydaktycznej pod względem działalności naukowej i zawodowej zawiera 

załącznik nr 8. 

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oprócz obowiązków naukowo-dydaktycznych 

dodatkowo podejmują działalność organizacyjną na rzecz uczelni. WSI-E dąży do stworzenia 

odpowiednich warunków dla rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej, czego efektem są 

uzyskiwane stopnie naukowe. Władze uczelni dbają, aby rozwój kadry był dostosowany do czynników 

zewnętrznych takich jak: zapotrzebowanie społeczne, lokalny rynek pracy, jak i czynników 

wewnętrznych, czyli: nowych specjalności kształcenia oraz planowanych badań aplikacyjnych.  

W trosce o utrzymanie odpowiedniego poziomu dydaktycznego i naukowego, władze uczelni starają 

się: 

− zapewnić pracownikom (w miarę możliwości) korzystne warunki finansowe, 

− zapewnić jak najlepsze warunki do pracy dydaktycznej i naukowej, 

− systematycznie oceniać pracowników, 

− zatrudniać młodą kadrę dydaktyczną, 

− zatrudniać pracowników dydaktycznych wykazujących osiągnięcia naukowe i doświadczenie 

dydaktyczne, 

− zachęcać pracowników do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, 

− promować osoby angażujące się w sprawy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uczelni. 

W uczelni wprowadzono system premiowania poprzez wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku 

motywacyjnego za zwiększoną aktywność naukową lub organizacyjną na rzecz uczelni. 
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System wspierania finansowego działalności naukowo-badawczej 

System wspierania działalności naukowo-badawczej i rozwoju kadry naukowej funkcjonujący  

w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej obejmuje następujące działania:  

– granty na badania własne, finansowane ze środków własnych na projekty naukowo-badawcze;  

– wsparcie działań o uzyskanie grantów zewnętrznych na projekty naukowo-badawcze;  

– organizowanie seminariów i konferencji naukowych;  

–nawiązywania kontaktów z pracownikami innych uczelni i przedstawicielami praktyki gospodarczej;  

– urlopy naukowe;  

–promowanie pracowników naukowo-dydaktycznych za prowadzenie badań naukowych i rozwój 

naukowy kadry.  

Wsparcie finansowe udzielane przez WSI-E na cele naukowo-badawcze polega w szczególności na 

dofinansowaniu prac badawczych pracowników uczelni, finansowaniu publikacji naukowych i udziału 

w konferencjach naukowych.  

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli 

akademickich wspiera pracowników przygotowujących prace doktorskie i habilitacyjne poprzez:  

– pokrywanie kosztów związanych z realizacją przewodu w uczelniach uprawnionych do nadawania 

stopnia doktora i doktora habilitowanego;  

– urlopowanie na okres przygotowania prac doktorskich i habilitacyjnych;  

– obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego;  

– pokrywanie kosztów uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych;  

– wsparcie finansowe publikacji naukowych w wydawnictwach zewnętrznych.  

Zarządzenie Rektora WSI-E nr 7/02 z dn. 05.01.2007 r. reguluje  przyznawanie nagród pracownikom 

Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej. Doroczne nagrody nauczycielom akademickim można 

przyznawać za wybitne oraz oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz 

organizacyjne uzyskane w roku ubiegłym, jak również w latach poprzednich pod warunkiem, że nie 

były one wcześniej zgłaszane do nagród. 

Nagrody dla nauczycieli akademickich przyznawane są w szczególności za: 

a) oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane: 

- publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań 

- pracami konstrukcyjnymi, technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi się 

nowatorskim, naukowym podejściem do problemu 

b) kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki 

badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta  

i opiniodawcy innych prac naukowych, 

c) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, 

wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

d) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników 

metodycznych, programów nauczania, 

e) wyróżniające się rozprawy habilitacyjne lub doktorskie. 
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Nagrody mogą być również przyznane wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt ich 

osiągnięć naukowych i dydaktycznych. 

 

Kadra kierunku prowadziła zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych w ramach 

Programu ERASMUS+. Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni  przeprowadzili również zajęcia 

dydaktyczne oraz cykle wykładów w języku angielskim w ramach Programu ERASMUS+ (Uniwersytet 

Techniczny w Koszycach, Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie), a także w ramach 

współpracy z Politechniką Lwowską i Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach 

na Ukrainie (szczegóły zawiera kryt. 7).  

Kadra WSI-E jest przygotowana do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia 

na odległość. Po wdrożeniu na uczelni platformy e-learningowej (2013 r.) wszyscy pracownicy przeszli 

cykl szkoleń z możliwości wykorzystania tego narzędzia w pracy dydaktycznej. W dobie pandemii  

w procesie dydaktycznym stosowane są również inne narzędzia do pracy zdalnej m. in. Microsoft 

Teams, z wykorzystania których pracownicy zostali również przeszkoleni. W rozwiązywaniu 

problemów pracownicy mogą liczyć na wsparcie techniczne ze strony administracji uczelni. 

 

Uczelnia do roku 2018 wspólnie z Polską Akademią Nauk była współwydawcą czasopism naukowych 

TEKA, ECONTECHMOD oraz MOTROL. Obecnie  tytuł TEKA wydawany jest przez Wyższą Szkołę 

Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie we współpracy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem 

Rolniczym w Dublanach, a ECONTECHMOD we współpracy z Politechniką Lwowską. 

 

W latach 2015-2020 pracownicy zatrudnieni w ramach kierunku byli współautorami i redaktorami  

4 monografii oraz kilkudziesięciu innych publikacji (wykaz publikacji zawiera załącznik nr 9), a także 

kontynuowali organizację konferencji naukowych, w tym również o zasięgu międzynarodowym: 

➢ Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w 

różnych dziedzinach gospodarki (2015,2016,2017); 

➢ Konferencja naukowo-techniczna pt. Bariery ograniczające scalenia i wymianę gruntów (2018). 

Brali również udział w konferencjach naukowych organizowanych przez inne jednostki: 

➢ Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami, Politechnika Warszawska 2016; 

➢ Dylematy i wyzwania gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2017. 

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni realizują tematy badawcze w ramach badań własnych m. in. 

w zakresie: 

➢ Optymalizacja wyznaczenia geometrii obiektów liniowych infrastruktury kolejowej pozyskanych 

metodami mobilnymi; 

➢ Optymalizacja procesu pozyskiwania i przetwarzania danych z fotogrametrii niskopułapowej  

w pomiarach objętościowych; 

➢ Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów problemowych w procesie scalania gruntów; 
➢ Geodynamika Europy; 

➢ Wymiana informacji geoprzestrzennych, w procesie zasilania i aktualizacji baz danych PZGiK; 

https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=315677
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➢ Monitorowanie przemieszczeń koryta rzeki na podstawie zobrazowań satelitarnych i technologii 

GIS; 

➢ Badanie zmian w obszarze koryta rzeki z wykorzystaniem technologii GIS; 

➢ Monitorowanie zmian obszarów leśnych gminy na podstawie zobrazowań satelitarnych  

i technologii GIS. 

W realizowane prace badawcze i badawczo-rozwojowe włączani są studenci studiów drugiego stopnia 

kierunku geodezja i kartografia. 

 

Pracownicy zaangażowani są również w projekty badawcze poprzez realizację badań i prac  

zleconych: 

• 2019-2021 - Inteligentny system efektywnej analizy prac diagnostycznych i remontowych urządzeń 

przemysłowych z zastosowaniem jednostek mobilnych i zaawansowanej analizy obrazów – INRED, 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie (POIR.01.01.01-00-0170/17, projekt NCBiR); 

Tematyka badań i prac zleconych: 

➢ Wykonywanie pomiarów w środowisku przemysłowym metodami fotogrametrii naziemnej  

(z wykorzystaniem aparatu cyfrowego), fotogrametrii lotniczej niskopułapowej  

(z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego) oraz metodą naziemnego skaningu 

laserowego (różnego typu skanerami laserowymi) 

➢ Zastosowanie fotogrametrii i skaningu laserowego do modelowania 3D obiektów przemysłowych  

i innych elementów w środowisku przemysłowym 

➢ Zastosowanie i adaptacja wygenerowanych modeli 3D do środowiska VR 

➢ Zastosowanie i adaptacja wygenerowanych modeli 3D do technologii druku 3D 

➢ Przegląd i ocena oprogramowania fotogrametrycznego, oprogramowania do obróbki chmur 

punktów, algorytmów do wpasowania modelu w obraz i film. 

• 2021 - System automatycznego monitoringu objętości na składowiskach materiałów sypkich – 

VolumeMonit, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo- Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach (POIR.04.01.04-00-0108/19, projekt 

NCBiR); 

Tematyka badań i prac zleconych: 

➢ Wykonywanie nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym na terenach kopalni odkrywkowych 

i składami kruszyw;  

➢ Prace badawcze dotyczące analizy obrazów i chmur punktów w kierunku automatycznego 

rozpoznawania i analizowania obiektów, generowania numerycznego modelu terenu  

i obliczania objętości mas ziemnych. 

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie podjęła działania związane z realizacją prac 

naukowo-badawczych czy zleceń również związanych z kluczowymi dla gospodarki sektorami 

gospodarki jak ochrono środowiska. Jej przedstawiciele nawiązali szereg kontaktów, odbyli wiele 

spotkań, aby promować nowe technologie a szczególnie zagadnienia związane z obrazowaniem ziemi 
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nowoczesnymi technikami takimi jak teledetekcyjne obrazy satelitarne, lotnicze czy niskopułapowe 

(dronowy). Uczelnia nawiązała kontakty celem realizacji wspólnych przedsięwzięć z Urzędem 

Marszałkowskim w Rzeszowie oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, gdzie 

przedstawiono koncepcję i założenia wspólnego projektu związanego z melioracją i badaniem suszy 

wyżej wymienionymi  technikami pomiarowymi. Podstawą tych technologii są analizy teledetekcyjne 

głównie w oparciu o najnowsze na rynku sensory tzw. hiperspektralne. Oprócz aspektu badawczego 

realizacja takich badań ma duże znaczenie także dla rozwoju kształcenia w Wyższej Szkole 

Inżynieryjno- Ekonomicznej w Rzeszowie. Efekt badań, a także wysokiej jakości dane pozyskane  

w trakcie badań mogą być pomocne przy realizacji kształcenia, a szczególnie w pracach inżynierskich 

czy magisterskich. Dane pozyskane z sensorów hiperspektralnych zarówno z satelit jak i z dronów to 

aktualne światowe trendy jeśli chodzi o analizy środowiskowe. Uczelnia ma na względzie potrzeby 

kształcenia na najwyższym poziomie, aby zapewnić swoim absolwentom znalezienie szerokich 

możliwości pracy na trudnym rynku pracy. W najbliższym czasie będzie wzrastać zapotrzebowanie na 

absolwentów, którzy znają przede wszystkim najnowocześniejsze techniki w geodezji takie jak 

fotogrametria czy teledetekcja. Wyniki uzyskane z tych projektów pozwolą także na zasilenie baz 

danych przedmiotów takich jak "Fotogrametria i Teledetekcja", "Skaning laserowy" czy "Cyfrowe 

Przetwarzanie Obrazów". Studenci tych przedmiotów mogliby korzystać zarówno z danych jak  

i wyników prac. Studenci już korzystają z danych pozyskanych z pułapu niskiego dzięki tańszej 

technice ich pozyskiwania niż lotnicza czyli z  dronów. Jest to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina  

i przewiduje się, że w najbliższych latach zwiększy się zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. 

 

Ponadto  w ramach współpracy z praktyką gospodarczą zrealizowano następujące tematy: 

➢ Ekspertyza dla Powiatu Żywieckiego Ocena zasadności podjęcia postępowania scaleniowego  

i wymiennego gruntów części obrębu Rycerska Góra (2017); 

➢ Badania dla Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Ocena przeprowadzonych 

scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier 

ograniczających ich realizację (2018). 

 

Wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach  projektu „Staż sukcesem naukowca” (2016) 

posłużyły zacieśnieniu współpracy z praktyką gospodarczą, nabyciu umiejętności praktycznych przez 

pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, doskonaleniu procesów produkcyjnych  

w przedsiębiorstwach, jak również doskonaleniu programu kształcenia m. in. z przedmiotów 

fakultatywnych, ćwiczeń terenowych, czy praktyk studenckich. Odbycie przez pracowników naszej 

uczelni kilkumiesięcznych staży w przedsiębiorstwach geodezyjnych zaprocentowało podczas 

realizacji procesu dydaktycznego poprzez przyjęcie i zaprezentowanie studentom nowych rozwiązań 

technologicznych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni nabyli nowe umiejętności i mieli możliwość 

skonfrontowania nauki z działaniami w produkcji geodezyjnej.  
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W ostatnich 5 latach rozwój kadry naukowej kierunku geodezja i kartografia przedstawiał się 

następująco:  

➢ 1 osoba uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (2016); 

➢ 2 osoby otworzyły przewód doktorski na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2019, 2020).  

 

Z kadry odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć na kierunku możemy wskazać pracowników, 

którzy mogą poszczycić się osiągnięciami dydaktycznymi w tym merytoryczną opieką dydaktyczno-

naukową nad studentem, który był autorem nagrodzonej pracy inżynierskiej: 

dr inż. Jacek Derwisz - Dyplom SGP dla promotora wyróżnionej pracy dyplomowej (Piotr Michoń, 

Kalkulator geodezyjny).  

Student Piotr Michoń zaprezentował swoją pracę inżynierską pt. APLIKACJE DO PODSTAWOWYCH 

OBLICZEŃ GEODEZYJNYCH NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID podczas X Jubileuszowej 

Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji  organizowanej przez WSI-E  

w IV.2015 r., która została wyróżniona za wyjątkowe walory praktyczne. Została również 

opublikowana w czasopiśmie naukowym MOTROL oraz w Magazynie NOWA GEODEZJA  

W PRAKTYCE,  a także udostępniona na GEOFORUM.PL. 

 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

. . .--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie 

 

Podstawową bazę dydaktyczną uczelni stanowią dwa  budynki dydaktyczne usytuowane   

w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 40 i 46 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3.000 m2 oraz  hala 

widowiskowo-sportowa o pow. ok. 2000 m2.  

Budynek przy ul. Miłocińskiej 40 o pow. ok. 1.400 m2  jest własnością uczelni, w którym znajdują się  

następujące pomieszczenia dydaktyczne: 

➢ 3 pracownie komputerowe po 25 stanowisk ze stałym łączem internetowym, 

➢ laboratorium geoinformatyczne na 20 stanowisk, 

➢ pracownia fizyki  ze wspomaganiem komputerowym na 20 stanowisk, 

➢ 3 sale wykładowe, 

➢ 2 sale ćwiczeniowe, 

➢ 4 pokoje biurowe dla pracowników administracji, 

➢ 6 pokoi dla nauczycieli akademickich, 

➢ sala posiedzeń, 

➢ bufet studencki, 

➢ klub studencki, 

➢  pomieszczenie samorządu studenckiego i biura karier. 
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Budynek przy ul. Miłocińskiej 46 od 26.11.2020 r. stał się własnością Powiatu Rzeszowskiego, który 

na podstawie umowy najmu udostępnia pomieszczenia dydaktyczne dla WSI-E. Obecnie dotyczy to 

pomieszczeń biblioteki z czytelnią, trzech pokoi biurowych  oraz instrumentarium geodezyjnego.  

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w sprzęt multimedialny niezbędny do 

prowadzenia zajęć. 

Obiekty dydaktyczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazdy, schdołaz, 

wózek inwalidzki, odpowiednie miejsca na auli do wózków inwalidzkich, rzutniki multimedialne, 

nagłośnienie, oznaczenia dla osób niedowidzących. W razie potrzeby zatrudniany jest tłumacz języka 

migowego. 

Posiadane pracownie informatyczne oraz dostępne stanowiska komputerowe wyposażone  

są w następujące oprogramowania ogólnodostępne dla studentów i pracowników:   

Microsoft Office 7,  Bentley Microstation PowerDraft V8i, AutoCad 2016, WinKalk, C-GEO, EwMapa 

FB11, GeoNet, Mikromap, Trimble Conwert to Rinex, QGIS 2.8, PCI Geomatica, InterGraph 

Geomedia, EGB2000, Delphi 7, Faro SCENE, Surfer, MSSQL, GPSBabel, ARC Map, VSD, MK2011, 

GIMP2, IrfanView, Matlab R20007, Leica Geo Office. 

Zestaw oprogramowania jest sukcesywnie sprawdzany i uzupełniany w miarę potrzeb dydaktycznych. 

Instrumentarium geodezyjne wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy umożliwiający 

realizację zajęć praktycznych na kierunku geodezja i kartografia: 

- tachimetr elektroniczny (Trimble M3 5” i 3”) – 7 szt. 

- odbiorniki GPS (TRIMBLE) – 3 szt., 

- niwelatory z oprzyrządowaniem – 8 szt. 

- teodolity – 14 szt. 

- skaner laserowy FARO FOCUS 3D  z oprogramowaniem FARO SCENE – 1 szt.  

ponadto 

- lustra, spodarki, statywy, węgielnice, ruletki, tyczki. 

W obiektach Uczelni działa sieć bezprzewodowego Internetu, z której mogą korzystać 

studenci i pracownicy w dowolnym czasie i miejscu (sale dydaktyczne, hole, klub studencki, bufet, 

pokoje administracyjne, katedry). W dobie pandemii proces dydaktyczny realizowany w systemie 

hybrydowym jest wspomagany przez platformę e-learningową zakupioną dla uczelni w 2013 roku, jak 

również inne oprogramowania do pracy zdalnej tj. Microsoft Teams. Obsługa studentów realizowana 

jest z wykorzystaniem systemu Uczelnia XP. 

Pracownia fizyki posiada pomoce dydaktyczne do przeprowadzania ćwiczeń wynikających  

z realizowanego na kierunku geodezja i kartografia programu kształcenia tj.: zestaw sprzętowy  

do mechaniki (6 szt.),  zestaw sprzętowy do optyki (3 szt.), zestaw sprzętowy do nauki o magnetyzmie 

(3 szt.), zestaw sprzętowy do mieszania barw (6 szt.), zestaw do elektryczności/elektroniki (6 szt.), 

zestaw sprzętowy do optyki II (3 szt.). Program kształcenia z fizyki realizowany jest z wykorzystaniem 

wspomagania komputerowego. 
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Biblioteka Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej funkcjonuje od początku istnienia 

uczelni, czyli od 2000 roku. Służy ona pracownikom uczelni i studentom oraz spełnia równocześnie 

zadania biblioteki publicznej udostępniając zbiory pracownikom innych uczelni, młodzieży szkół 

średnich oraz innym osobom nie związanym z uczelnią. Biblioteka gromadzi i kompletuje księgozbiór 

niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Profil gromadzenia zbiorów 

dostosowany jest do charakteru uczelni i kierunków kształcenia. Zdecydowana większość zbiorów to 

podręczniki akademickie dla studentów. Zbiory tworzone są w wyniku systematycznie prowadzonych 

zakupów najnowszych pozycji literatury ukazujących się na rynku wydawniczym, pozyskiwane  

z darów, a także powiększane o publikacje pracowników naukowych uczelni wydawane przez 

uczelniane wydawnictwo oraz prenumeraty czasopism. Całość zbioru uzupełniają encyklopedie, 

informatory, atlasy, słowniki i podręczniki do nauki języków obcych. Aktualnie księgozbiór obejmuje:  

➢ Ponad 11260 egzemplarzy książek, z czego zdecydowaną większość stanowią podręczniki 

akademickie dla studentów,  

➢ 11 tytułów czasopism naukowych, ogólnoinformacyjnych i fachowych, polskich i zagranicznych, 

➢ zbiory specjalne, obejmujące CD-ROMY, filmy DVD, dyskietki oraz zbiory kartograficzne. 

Zasoby biblioteczne są uzupełniane na wniosek pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących 

zajęcia o pozycje wskazane w sylabusach, polecane studentom jako literatura  z przedmiotu.  

Biblioteka jest skomputeryzowana – pracuje w programie bibliotecznym „SOWA”.  

Przy bibliotece zorganizowana została czytelnia ogólna oraz internetowa dla studentów. Czytelnia 

dysponuje 20 miejscami dla czytelników oraz 10 stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem 

internetowym. Biblioteka pracuje  od poniedziałku do piątku oraz w soboty zjazdowe,  

w godz. 8.00 – 15.00. Studenci w dużym stopniu korzystają również ze zbiorów Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Biblioteki Instytutu Teologiczno – Pastoralnego  

im. bł. J. S. Pelczara w Rzeszowie, z którymi nasza uczelnia ma zawarte porozumienia o współpracy. 

Studenci i pracownicy mają również nieograniczony dostęp do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki 

Pedagogicznej w Rzeszowie.  

Wirtualna Biblioteka Nauki 

Biblioteka WSI-E przystąpiła do projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego o nazwie Wirtualna Biblioteka Nauki. Tym samym uzyskała dostęp do 

komercyjnych baz danych zawierających artykuły z zagranicznych czasopism naukowych.  

Dzięki wolnemu dostępowi do światowych publikacji studenci, nauczyciele akademiccy oraz 

pracownicy uczelni mają dostęp do bogatych zasobów WBN z każdego komputera na terenie całej 

uczelni. 

Materiał fotograficzny oraz wykaz posiadanego sprzętu geodezyjnego i zasobów bibliotecznych 

zawiera załącznik nr 10. 
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Posiadana baza dydaktyczna uczelni, w tym zasoby biblioteki oraz dostępny sprzęt geodezyjny, jest 

regularnie oceniana przez studentów w ankietach ewaluacyjnych jakości kształcenia. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

. . ---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 

Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy z jednoczesnym 

transferem jej do praktyki jest realizowane m. in. poprzez zwiększenie udziału przedstawicieli 

pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i włączanie w proces dydaktyczny praktyków 

z zakresu szeroko pojętej geodezji. Proces ten jest szczególnie ściśle realizowany dzięki Radzie 

Programowej kierunku geodezja i kartografia, powołanej w styczniu 2012 r.. Obecnie w jej skład 

wchodzą: inż. Krzysztof Cisek –  były Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział  

w Rzeszowie oraz prowadzący własną działalność w zakresie usług geodezyjnych i wyceny 

nieruchomości pod firmą GEOGRUNT S.C., dr inż. Jacek Derwisz – właściciel Firmy PRODER   

Sp. z  o. o. w Krakowie, prof. dr hab. inż.  Roman Kadaj – właściciel Firmy AlgoRes-soft s.c. Rzeszów, 

dr inż. Sławomir Mikrut – właściciel Firmy INVESTGIS  Sp. z o. o. Kraków, inż. Łucjan Pietluch – 

Prezes Zarządu Geokart – International Sp. z o. o. w Rzeszowie, mgr Grzegorz Sobina – 

przedstawiciel Firmy TPI Sp. z o. o. w Warszawie, mgr inż. Piotr Kędrek – Geodeta Województwa, 

mgr inż. Bogusława Szczepanik – rzeczoznawca majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości, 

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie 

szacowania nieruchomości, była Prezes Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Majątkowych, mgr inż. Krzysztof Lichończak – Wiceprezes Zarządu OPGK Rzeszów S.A..  

Przedstawiciele Rady Programowej mają realny wpływ na kształtowanie programu studiów; wspierają 

uczelnię w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz gospodarki opartej na 

wiedzy; dostarczają informacji w zakresie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów; określają 

zakres i realizację praktyk zawodowych; udostępniają dane do realizacji prac dyplomowych. Ponadto 

angażują się w organizowanie na uczelni konferencji, warsztatów i wykładów otwartych.  Od 2015 

roku odbyły się 3 posiedzenia Rady Programowej (2015,2017,2019) podczas których podjęto dyskusję 

m. in. nad przekształceniem profilu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia  

z ogólnoakademickiego na praktyczny na studiach drugiego stopnia, analizowano perspektywy 

absolwentów kierunku na rynku pracy, dokonano okresowej oceny  programów kształcenia oraz 

oceniono perspektywy rozwoju kierunku geodezja i kartografia, analizowano zakres praktyk 

studenckich. Interesariusze wnioskowali m. in. o zwiększenie dostępności studentów do stosowanych 

w praktyce gospodarczej oprogramowań specjalistycznych, wprowadzenie kształcenia  

z innowacyjnych technologii tj. skaning laserowy, zwiększenia wymiaru praktyk studenckich.  

 

Osoby uczestniczące w pracach programowych i konsultacjach projektu programu kształcenia  

to przede wszystkim pracownicy uczelni zatrudnieni na kierunku geodezja  i kartografia oraz 
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przedstawiciele firm i instytucji, z którymi uczelnia posiada podpisane porozumienie o współpracy, 

należą do nich: 

- Usługi Geodezyjno-Kartograficzne EMPIGEO, Rzeszów, 

- TPI Sp. z o. o. , Warszawa, 

- AlgoRes-soft Roman Kadaj, Tomasz Świętoń, Rzeszów, 

- Podkarpackie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości, Rzeszów, 

- Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Rzeszów, 

- Stowarzyszenie Geodetów Polskich o/ Rzeszów, 

- GEOKART – INTERNATIONAL  Sp. z o. o. w Rzeszowie, 

- Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie, 

- Firma PRODER  Sp. z  o. o. w Krakowie, 

- INVESTGIS  Sp. z o. o. w Krakowie, 

- OPGK Rzeszów S.A., 

- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 

- Politechnika Lwowska, Instytut Geodezji,  

- Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, Wydział Gospodarki Ziemią, 

- Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie. 

   Wyżej wymienieni interesariusze zewnętrzni uczestniczą w procesie kształcenia dzięki:  

> oferowaniu studentom możliwości odbycia praktyk i staży zawodowych,  

> udział przedstawicieli firm w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wybranych modułów kształcenia, 

> współorganizowanie konferencji naukowych z zakresu geodezji i kartografii – Rola geodezji  

w przebudowie struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce (2010,2011,2012), Innowacyjne 

technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki (2013, 

2014,2015,2016,2017), 

> przeprowadzenie wykładów otwartych („Jak wykorzystać w praktyce dane ze skaningu mobilnego 

oraz „dronów”. Publikacja danych dla Klienta końcowego”, Rynek usług pomiarowych w Europie – 

nowe technologie szansą na nowe miejsca pracy oraz zwiększenie produktywności”, „Zastosowanie 

skaningu laserowego w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne”, „Geodeta na 

rynku pracy - uprawnienia zawodowe”, „Współczesne mapy cyfrowe – narzędzia i dane”), 

organizowanie warsztatów dla studentów („Akademia nowoczesnego geodety”), 

> wsparcie działalności koła naukowego (Pomiary młodych geodetów z WSI-E na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ytQ5p0nyqxs ). 

W latach 2017-2018 we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym zrealizowano  

30-godzinne warsztaty dla prawie 300 uczniów szkół średnich m. in. w zakresie innowacyjnych 

technologii o wszechstronnym wykorzystaniu ( Drony-nie tylko dla armii, Miasto  z innej perspektywy-

lotnicze skanowanie laserowe, Zabytki w zasięgu ręki naziemne skanowanie laserowe, Jak zatrzymać 

czas i przestrzeń – naziemne skanowanie laserowe) oraz w zakresie innowacyjnych pomiarów 

terenowych (GPS jako narzędzie  pracy terenowej inżyniera, Warsztaty z topografii i orientacji  

w terenie, Poszukiwanie skarbów, Inteligentne miasta – pozyskiwanie danych terenowych metodami 

mobilnymi). Realizacja niniejszych zajęć mająca na celu promocję zawodu geodety, jak również 

https://www.youtube.com/watch?v=ytQ5p0nyqxs
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innowacyjnych technologii stosowanych w praktyce geodezyjnej była możliwa dzięki zaangażowaniu 

pracowników uczelni wywodzących się z różnych firm branży geodezyjnej, jak również 

zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego nadzorujących szkoły ponadpodstawowe: 

Powiatu Rzeszowskiego, Powiatu Jasielskiego, Powiatu Mieleckiego oraz Gminy Miasta Rzeszowa.  

Prowadzona od lat przez WSI-E współpraca naukowa i badawcza z uczelniami, jak i instytucjami 

otoczenia gospodarczego pozytywnie wpływa na organizację procesu dydaktycznego. Pozwala na 

prezentowanie studentom najważniejszych osiągnięć technologicznych ale również umożliwia 

przedstawienie praktycznych aspektów ich zastosowania w procesie produkcyjnym. Udział 

przedstawicieli praktyki geodezyjnej w pracach Rady Programowej jest czynnikiem nieodzownym  

w realizacji procesu kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

. . ----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

Ważnym aspektem działalności Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie jest 

umiędzynarodowienie procesu kształcenia, w tym również na kierunku geodezja i kartografia, które 

jest realizowane  m.in. poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji, prowadzenie 

wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych z uczelniami partnerskimi z zagranicy, a także 

wsparcie działalności naukowej studentów i pracowników uczelni. Umiędzynarodowienie procesu 

kształcenia odbywa się m.in. poprzez przyjazdy i wyjazdy pracowników oraz studentów w ramach 

praktyk i staży zagranicznych oraz programu ERASMUS+.  

WSI-E nawiązała współpracę z dużymi ośrodkami akademickimi kształcącymi studentów na 

kierunku geodezja i kartografia na Ukrainie. Niniejsza współpraca zaowocowała dotychczas wymianą 

pracowników i studentów uczestniczących w różnych wydarzeniach naukowych organizowanych na 

uczelniach, jak również udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych w kształtowaniu i realizacji 

procesu dydaktycznego na uczelni. Współpraca pozwoliła na zatrudnienie na uczelni wybitnych 

specjalistów w dziedzinie geodezji i kartografii, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z młodą 

kadrą naukowo-dydaktyczną. Prof. dr hab. inż. Kornylij Tretyak oraz prof. dr hab. inż. Krysthyna 

Burshtynska kierując katedrami na Uczelni mają realny wpływ na kształt prowadzonych badań 

naukowych, obsadę zajęć, kształtowanie procesu dydaktycznego. Powołanie ww. osób do Senatu 

WSI-E daje możliwość wymiany doświadczeń w zakresie nauki, dydaktyki i zarządzania. 

W ramach kierunku geodezja i kartografia realizowane były  w naszej uczelni staże dla pracowników  

z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach (XI.2016-V.2017, XI.2017-V.2018,  

IV-VI.2019, X.2019-II.2020) oraz Politechniki Lwowskiej (IX-XII.2019,III-VI.2020).  

Pracownicy WSI-E realizowali  wyjazdy szkoleniowe oraz dydaktyczne w ramach Programu 

ERASMUS+  do: 

> Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (IV.2016, IV.2017, XII.2018, III.2019, IV.2019), 

> Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie (IV.2016) oraz  
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> Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Bratysławie (XII.2016, III.2018).  

Podczas niniejszych wyjazdów zrealizowane zostały  w języku angielskim wykłady  dla studentów 

geodezji i kartografii m.in. Przykłady wykorzystania narzędzi GIS w procesie scalania i wymiany 

gruntów, Prowadzenie zajęć terenowych  z geodezji oraz pomiarów inżynierskich ze studentami 

kierunków górniczych,  Rozdrobnienie gruntów w Polsce, Ochrona środowiska w aspekcie 

alternatywnych metod gospodarowania, Coaching jako element wsparcia dla nowoczesnych 

przedsiębiorstw. 

Program ERASMUS+ umożliwił również studentom naszej uczelni mobilność 

międzynarodową – odbyli wyjazdy na Słowację (2015- Słowacki Uniwersytet Techniczny  

w Bratysławie), do Hiszpanii (2015, 2017 – University of Oviedo) oraz Turcji (2016 - Karadeniz 

Technical University w Trabzon).  

Od 2017 roku tj. kiedy zakończyło się kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, mobilność 

studencka została mocno ograniczona, gdyż studenci studiów niestacjonarnych ze względu na 

zobowiązania zawodowe, mają znacznie mniejsze możliwości udziału w tego typu programach.  

 

Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim realizowane były dla przyjeżdzających na uczelnię  

w ramach Programu ERASMUS+  

➢ studentów zagranicznych (X-XII.2014 – Uniwersytet Techniczny w Koszycach, 2015/2016, 

2016/2017 - Karadeniz Technical University w Trabzon (Turcja), 2016/2017 – Aksaray 

University w Ankarze(Turcja)) oraz  

➢ pracowników (III.2016, XI.2016 – Wyższa Szkoła Administracji Zarządzania w Bratysławie, 

V.2016 - Karadeniz Technical University w Trabzon (Turcja), IV.2018 – Uniwersytet 

Techniczny w Koszycach).  

Dydaktycy i naukowcy przyjeżdzający z zagranicy również realizowali zaplanowane zajęcia/wykłady  

w języku angielskim.  

 

Absolwent kierunku geodezja i kartografia jest dobrze przygotowany do uczenia się w językach 

obcych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym  

z zakresu geodezji i kartografii w celach zawodowych i naukowych. Obecnie realizowany wymiar 

godzin w ramach języka obcego nowożytnego w planie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 

wynosi 60 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, którym przyporządkowano 8 ECTS, natomiast na studiach 

drugiego stopnia wynosi 30 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, którym przyporządkowano 2 ECTS. 

Weryfikacja wymaganych kompetencji językowych z języka nowożytnego odbywa się poprzez prace 

przejściowe, w tym kolokwia, zaś cały moduł kończy się egzaminem.  

Studenci i kadra akademicka mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych stażach naukowych 

poprzez program Erasmus+, jak i dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w ramach innych 

porozumień. W ramach Programu ERASMUS+ mobilności są możliwe do uczelni w Hiszpanii, 

Słowacji, Turcji, Litwy, Bułgarii (szczegóły na https://erasmus.wsie.interserw.pl/pl/strona-glowna/ ). 

https://erasmus.wsie.interserw.pl/pl/strona-glowna/
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Nauczyciele akademiccy oraz studenci odbywają także międzynarodowe wyjazdy, które nie są 

związane z wymianą w ramach programu Erasmus+ np. ćwiczenia terenowe na Politechnice 

Lwowskiej oraz w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach na Ukrainie  

( https://www.youtube.com/watch?v=iTBa2UsbnTg ).   

Pracownicy WSI-E wygłosili również cykle wykładów dla kadry Katedry Katastru i Gospodarki 

Przestrzennej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach:  

➢ 2015 rok - Projektowanie obiektów gruntowych na obszarach wiejskich w Polsce (20 godzin),  

Wycena nieruchomości w Polsce (20 godzin), Geodezyjne urządzania terenów leśnych  

w Polsce (20 godzin); Konsolidacja gruntów jako narzędzie wielofunkcyjnego 

zagospodarowania obszarów wiejskich w Polsce (20 godzin), Geodezja katastralna w Polsce 

(20 godzin), Zarządzanie nieruchomościami w Polsce (20 godzin),   

➢ 2016 rok - Wykonanie kompleksowych prac scaleniowych i zamiany gruntów na terenie Polski 

(6 godzin), 

oraz dla pracowników Instytutu Geodezji Politechniki Lwowskiej: 

➢ 2015 rok – Kataster nieruchomości w Polsce i Ukrainie (40 godzin). 

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia jest realizowane również poprzez organizację oraz 

uczestnictwo kadry dydaktycznej w międzynarodowych konferencjach naukowych  

( https://www.youtube.com/watch?v=M7UT9iJRhto ). 

Ważnym elementem umiędzynarodowienia była oferta staży dla studentów w Biurze Posła  

do Parlamentu Europejskiego (https://www.youtube.com/watch?v=aD0-y3jpmo4 ). 

Zarówno studenci jak i pracownicy WSI-E, którzy odbyli mobilności zagraniczne, po powrocie 

zachęcają studentów do takich wyjazdów. Organizowane są spotkania promocyjne dla studentów  

i pracowników, co pozwala im na przełamanie obaw przed wystąpieniem na forum międzynarodowym, 

a tym samym może zwiększyć ich mobilność międzynarodową. 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia możliwe jest również poprzez projekty 

międzynarodowe. Jednym z nich jest przygotowany wspólnie z Politechniką Lwowską projekt  

pt. „Geodezja dla promocji i ochrony dziedzictwa historycznego” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1 Promocja miejscowej kultury 

i historii. Ogólnym celem projektu jest poszerzenie i poprawa warunków w celu promocji i ochrony 

dziedzictwa historycznego obszarów na granicy polsko-ukraińskiej poprzez zastosowanie 

nowoczesnych technologii geodezyjnych do badań obiektów (2 historycznie cenne obiekty w regionie 

Starego Sambora Ukrainy i 2 obiekty z Powiatu Przemyskiego w Polsce, które są obecnie mało znane 

i niezbyt często odwiedzane przez turystów). Badania geodezyjne obiektów będą obejmowały pomiary 

lotnicze i naziemne terenu oraz skanowanie laserowe na zewnątrz i wewnątrz. Przetwarzanie 

uzyskanych danych umożliwi uzyskanie ortofotomap i cyfrowych modeli elewacyjnych terenu jak 

również dokładnych rysunków architektonicznych budynków i obiektów. Przeprowadzone zostaną 

działania promocyjne i informacyjne: utworzenie modeli 3D obiektów, wirtualne wycieczki, 

umieszczenie ich na portalu Facebook, na istniejących stronach Internetowych oraz na kanale 

YouTube, organizacja seminariów prezentacyjnych, wyjazdów studenckich i konferencji, publikacje 

https://www.youtube.com/watch?v=iTBa2UsbnTg
https://www.youtube.com/watch?v=M7UT9iJRhto
https://www.youtube.com/watch?v=aD0-y3jpmo4
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dotyczące projektów i obiektów, tablice informacyjne. Zostaną opracowane strategie promocyjne  

i konserwacyjne dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt przewidziany był do realizacji  

w 2020 roku, jednak ze względu na stan epidemii został wstrzymany do czasu unormowania sytuacji. 

Ważnym elementem współpracy międzynarodowej była również realizacja  w latach 2017/2018 

projektu polsko – słowackiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Obcianske zdruzenie 

SPEKTRUM-VYCHOD pt.  „Nowy wymiar edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem ogólnym mikroprojektu było 

wypełnienie luki edukacyjnej w szkołach zawodowych i specjalistycznych w Polsce i na Słowacji  

w zakresie tzw. kompetencji miękkich oraz językowych, które pozwalają łatwiej odnaleźć się na rynku 

pracy, są to: rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii w poszukiwaniu pracy, branżowe podejście do nauk i 

języków obcych.  

W ramach projektu pracownicy i studenci uczelni zaangażowali się w realizację szkoleń dla  530 

uczniów, w tym 100 na Słowacji i 430 w Polsce, zorganizowali imprezę integracyjną dla młodzieży 

polsko-słowackiej w obiektach Uczelni w Rzeszowie, przeprowadzili doradztwo zawodowe dla 

młodzieży polskiej i słowackiej, warsztaty planowania kariery, konkurs fotograficzny wraz  

z wernisażem wystawy.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 7: 

. . . ----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

Wsparcie studentów kierunku geodezja i kartografia realizowane jest na wielu płaszczyznach i jest 

kierowane do różnych grup studentów.  

Wsparcie osób niepełnosprawnych realizowane jest przez Biuro ds. osób niepełnosprawnych oraz 

Pełnomocnika rektora ds. studentów niepełnosprawnych powołanego  w 2013 roku. Zadaniem Biura 

jest: podejmowanie działań zmierzających  do likwidacji barier uniemożliwiających osobom 

niepełnosprawnym udział w procesie kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych  

i transportowych, zapewnienie tłumacza języka migowego oraz asystentów osób niewidomych  

i niedowidzących, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług 

specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, 

organizacja dodatkowych zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych, udzielanie pomocy pracownikom 

dydaktycznym prowadzącym zajęcia ze studentami niepełnosprawnymi, upowszechnianie informacji  

o możliwości studiowania osób z niepełnosprawnościami, podejmowanie działań mających na celu 

kształtowanie wśród pracowników prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, opiniowanie 

wniosków kierowanych do organów uczelni dotyczących osób niepełnosprawnych, współpraca  

z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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Pełnomocnik rektora ds. studentów niepełnosprawnych zapewnia studentom bieżącą informację nt. 

możliwych form wsparcia, gromadzi od studentów z niepełnosprawnością informacje o barierach 

mogących powodować trudności w czasie studiów, prowadzi doradztwo  w zakresie nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych wspierających procesy edukacyjne opiniuje wnioski dotyczące likwidacji 

barier społecznych i technicznych, współpracuje z jednostkami uczelni w zakresie zwiększenia 

dostępności edukacji dla studentów niepełnosprawnych.  

W budynkach dydaktycznych oraz bibliotece, infrastruktura przystosowana jest w dużym stopniu do 

potrzeb osób niepełnosprawnych np.: podjazdy, schodołaz, szerokie korytarze, sanitariaty, wejścia  

z pochylniami, umożliwiające swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Infrastruktura ta jest 

stale monitorowana i ulepszana. Studenci rozpoczynający kształcenie  w WSI-E biorą udział  

w szkoleniu podnoszącym świadomość związaną  z niepełnosprawnością i obecnością osób 

niepełnosprawnych w uczelni. W sytuacji, kiedy kształcenie podejmuje student niepełnosprawny 

głuchoniemy, zatrudniany jest tłumacz języka migowego.  

Studenci korzystali ze wsparcia w nauce języków obcych dzięki zakupionemu przez uczelnię 

dostępowi do platformy językowej firmy FUNMEDIA ( w latach 2014-2017), w ramach której mogli  

korzystać  z kursów języka angielskiego, angielskiego biznesowego, włoskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, francuskiego. Zakupiono również dla studentów oprogramowanie do nauki języka 

angielskiego  Cambridge University Press. 

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych finansowane są z budżetu uczelni oraz z dotacji 

MNiSW ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym 

warunków do pełnego udziału  w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu 

na studiach i  w szkołach doktorskich  lub prowadzeniu działalności naukowej. Studenci 

niepełnosprawni mogą również liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendiów dla osób 

niepełnosprawnych przyznawanych przez komisję stypendialną na rok akademicki. Zasady 

obowiązujące przy ubieganiu się o niniejsze stypendia zostały zawarte w Regulaminie pomocy 

materialnej dla studentów WSI-E  zamieszczonym na stronie BIP uczelni 

(https://bip.wsie.edu.pl/index.php?id=99,98,0 ). Wysokość stypendiów zróżnicowana jest ze względu 

na stopień niepełnosprawności i wynosi od 300 zł - 700 zł/m-c. 

Na kierunku geodezja i kartografia obecnie studiują trzy osoby niepełnosprawne.  

 

Wsparcie studentów uczelni w procesie uczenia się realizowane jest w różnych formach.  

Studenci kierunku geodezja i kartografia mają możliwość wykorzystywania w procesie uczenia się 

zaplecza dydaktycznego uczelni, w szczególności laboratoriów komputerowych ze specjalistycznym 

oprogramowaniem oraz instrumentarium geodezyjnego, zarówno w czasie zajęć, jak i podczas pracy 

własnej. Studenci mają możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi na uczelni jak i zdalnie. 

W procesie uczenia się mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez nauczycieli akademickich  

z wykorzystaniem platformy-e-learningowej, na której zamieszczane są dodatkowe  materiały 

dydaktyczne. W okresie pandemii zajęcia dydaktyczne prowadzone są w znacznej części  

z wykorzystaniem środków do komunikacji zdalnej tj. platformy e-learningowej jak również 

https://bip.wsie.edu.pl/index.php?id=99,98,0
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oprogramowania Microsoft Teams. Dzięki systemowi Wirtualnie Uczelni obsługa studentów możliwa 

jest zdalnie, co znacznie usprawnia kontakt z uczelnią. 

WSI-E przywiązuje dużą wagę do realizacji zajęć praktycznych tj. ćwiczenia terenowe czy praktyki, 

podczas których studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne w realizacji projektów 

geodezyjnych. Zajęcia takie realizowane są przez pracowników posiadających duże doświadczenie 

praktyczne zdobyte poza uczelnią, w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej,  w ramach modułów takich jak: geodezja II, kataster nieruchomości, fotogrametria  

i teledetekcja, geodezja satelitarna, geodezja wyższa i astronomia. 

Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz szlifować umiejętności praktyczne biorąc udział  

w pracach Geodezyjnego Koła Naukowego GEO-TEAM. Koło naukowe zrealizowało w ostatnich 

latach wiele badań i projektów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii m.in.: 

➢ Skanowanie podziemi lwowskiego ratusza (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=iTBa2UsbnTg  

➢ Skanowanie podziemnej trasy turystycznej rzeszowskiego rynku (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=G4p9WZy_yvQ , https://www.youtube.com/watch?v=tLO-

2ErROmU  

➢ Skanowanie Zapory Solińskiej (2016) https://www.youtube.com/watch?v=ytQ5p0nyqxs  

Niniejsze działania były możliwe również dzięki współpracy z firmami branży geodezyjnej, które 

chętnie wspierają studentów w rozwijaniu własnych umiejętności i zainteresowań. Współpraca ta 

przejawia się m.in. bezpłatnym dostępem do danych z sieci stacji referencyjnych TPI NETpro, 

wykonywaniem pokazów dla studentów z zastosowania innowacyjnych technologii, czy spotkaniami 

dyskusyjnymi nt. wymagań rynku pracy. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez studentów, przy wsparciu kadry naukowo-dydaktycznej WSI-E 

były przedstawiane podczas studenckich konferencji naukowych organizowanych przez Ogólnopolski 

Klub Studentów Geodezji, jak również konferencjach cyklicznych  Nauka i pasja kluczem do sukcesu 

organizowanych przez Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie. Wyniki tych badań były publikowane, również w języku angielskim  

(Balawejder M., Warchoł A., Matuła P., Kret M. 2016 Use technology LIDAR in passive documentation 

of historical sites. Use and Protection of Land Rasources: Actual Issues of the Science and Practice, 

p. 97-100, Lviv;  

Balawejder M., Adamczyk T., Cygan M. 2016. THE PROBLEM OF ADJUSTING POLISH SPATIAL 

INFORMATION RESOURCES TO THE STANDARDS OF THE INSPIRE. Geographic Information 

Systems Conference and Exhibition „GIS ODYSSEY 2016” Perugia, Italy;  

Balawejder M., Świerzb K. 2016. Technology of demarcation the real estate in Poland. Use and 

Protection of Land Rasources: Actual Issues of the Science and Practice, p. 95-97, Lviv;  

Balawejder M., Świerad I.2016 Forms of dividing properties according to the real estate management 

act. Use and Protection of Land Rasources: Actual Issues of the Science and Practice, p. 153-156, 

Lviv;  

Leń P., Rydzik M. 2015. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu 

tarnobrzeskiego. MOTROL Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. 17 nr 1, s. 61-66 ;  

https://www.youtube.com/watch?v=iTBa2UsbnTg
https://www.youtube.com/watch?v=G4p9WZy_yvQ
https://www.youtube.com/watch?v=tLO-2ErROmU
https://www.youtube.com/watch?v=tLO-2ErROmU
https://www.youtube.com/watch?v=ytQ5p0nyqxs
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Leń P., Tempiński B. 2015. Ocena stanu uzbrojenia terenu w sieć wodno-kanalizacyjną  

z wykorzystaniem narzędzi GIS. MOTROL Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. 17 nr 1, s. 

67-72;   

Michoń P. 2015. GeoCalcStudent – aplikacja do podstawowych obliczeń geodezyjnych na urządzenia 

z systemem Android. MOTROL Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. 17 nr 1, s. 81-86;). 

 

Ważnym wydarzeniem w życiu studentów kierunku geodezja i kartografia była organizacja  

X Jubileuszowej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji w 2015 roku. Studenci Koła 

Naukowego GEO-TEAM z WSI-E mieli możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń z kolegami  

z kół naukowych ze wszystkich dużych ośrodków akademickich w kraju oraz ze współpracującymi  

z uczelnią zagranicznymi jednostkami (Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach na 

Ukrainie). Zaprezentowali również wyniki swoich badań: 

➢ Pozyskiwanie chmur punktów dużych obiektów architektonicznych w państwowym układzie 

współrzędnych;  

➢ Aplikacje do podstawowych obliczeń geodezyjnych na urządzenia z systemem Android;  

➢ Wykorzystanie oprogramowania GIS na przykładzie programu GeoMedia oraz danych 

pozyskanych ze skaningu lotniczego do tworzenia opracowań kartograficznych i map rzeźby 

terenu w skali 1:10 000. 

Studenci kierunku geodezja i kartografia regularnie brali udział w konferencjach organizowanych przez 

Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji m. in. na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie 

Przyrodniczym we Wrocławiu, podczas których prezentowali referaty i wyniki swoich badań.  

 

W ubiegłym roku Koło Naukowe GEO-TEAM zrealizowało 2 wyjazdy pomiarowe oraz wzięło 

udział w konferencji studenckich kół naukowych AGH: 

➢ W VIII. 2020 r. odbyły się pomiary mające na celu naukę planowania, wykonywania  

i opracowywania pomiarów metodami fotogrametrii lotniczej niskopułapowej z wykorzystaniem 

bezzałogowych statków powietrznych,  fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem aparatów 

cyfrowych oraz naziemnego skaningu laserowego. Pomiary miały miejsce w Krakowie oraz 

miejscowości Wielka Wieś i służyły do zebrania danych do realizacji prac dyplomowych 

inżynierskich studentów, a dodatkowo miały służyć dalszym badaniom i wykorzystaniu ich  

w przygotowaniu referatów na studenckie konferencje naukowe.  

➢ W IX.2020 r. studenci  z Koła Naukowego brali udział w pomiarach dla firmy Hyperlab Solution. 

Pomiary miały na celu opracowania przebiegu  i modelu rowów melioracyjnych w Krakowie.  

W ramach pomiarów wykonywano naloty bezzałogowym statkiem powietrznym DJI Phantom 

4 RTK. Studenci mieli okazję zapoznać się z obsługą sprzętu oraz wziąć czynny udział  

w nalotach. Dodatkowo zakładana była osnowa fotogrametryczna z wykorzystaniem 

odbiornika. 

➢ W XII.2020 r. student reprezentujący Koło Naukowe GEO-TEAM wziął udział  

w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH "Barbórka AGH".  
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Podczas spotkania wygłosił referat p.t. "Mini-Fotogrametria. Analiza dokładności modeli 3D 

pozyskanych za pomocą skaningu laserowego i technik fotogrametrycznych z wykorzystaniem 

bezzałogowego statku powietrznego DJI Mavic Mini." 

 

Szczegóły działalności Koła Naukowego GEO-TEAM prezentowane są na stronie internetowej 

https://geoteam.wsie.edu.pl/ . Działalność naukowa studentów wspierana jest z funduszy własnych 

uczelni.  

Od 2015 roku studenci uczelni mają dostęp do platformy Knowledge@Work- zintegrowany model 

kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych, która wspiera kształcenie w zakresie 

kompetencji miękkich pożądanych na współczesnym rynku pracy, m. in. w zakresie: autoprezentacji, 

funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, 

ugruntowanych podstaw matematyki, zarządzania zespołami, znajomości technologii informatycznych. 

Od 2013 roku studenci WSI-E mogą potwierdzać swoje umiejętności komputerowe w certyfikowanym 

edukacyjnym laboratorium ECDL utworzonym w pracowni komputerowej nr 2, rekomendowanym 

przez Polskie Towarzystwo Informatyczne ( https://wsie.edu.pl/ecdl/ ). 

 

Uczelnia wspiera  międzynarodową mobilność studentów poprzez przystąpienie do Programu 

ERASMUS+. W ramach Programu studenci kierunku geodezja i kartografia wyjeżdżali na studia do 

Hiszpanii, Turcji, czy na Słowację ( https://www.youtube.com/watch?v=kG8C0Fz5gkM). Uczelnia 

przyjmowała również studentów z zagranicy, głównie z Turcji i Słowacji 

(https://www.youtube.com/watch?v=NAbvvG8xHzg ).  

Mobilność studentów realizowana była również w ramach podpisanych umów o współpracy 

międzynarodowej z Politechniką Lwowską oraz Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym  

w Dublanach. Dzięki zaangażowaniu władz uczelni oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 

opiekunów koła naukowego GEO-TEAM realizowane były wyjazdy na Ukrainę w ramach których 

wykonywano pomiary geodezyjne, skanowanie obiektów, jak również miała miejsce integracja 

środowisk akademickich. WSI-E również przyjmowała studentów z Ukrainy na realizowane wspólnie 

ze studentami kierunku geodezja i kartografia ćwiczenia terenowe w Polańczyku, czy skanowania 

wybranych obiektów architektonicznych.  

Mobilność akademicka finansowana była ze środków własnych uczelni.  

 

Wsparcie studentów i absolwentów uczelni we wchodzeniu na rynek pracy  i kontynuowaniu 

edukacji realizowane jest poprzez Biuro Karier WSI-E. Biuro Karier świadczy pomoc studentom 

i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez: 

– prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, 

– zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji, 

– powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, 

– przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego, 

– informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe, 

https://geoteam.wsie.edu.pl/
https://wsie.edu.pl/ecdl/
https://www.youtube.com/watch?v=kG8C0Fz5gkM
https://www.youtube.com/watch?v=NAbvvG8xHzg
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– zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji, 

– prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów, 

– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, 

– umożliwienie pracodawcom prezentację swojej firmy na uczelni, 

– przeprowadzanie  preselekcji kandydatów, 

– poprzez organizację targów pracy Biuro Karier umożliwia studentom i absolwentom bezpośredni 

kontakt z pracodawcą. 

Biuro Karier współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie. Jest również w stałym 

kontakcie z firmami branży geodezyjnej współpracującymi z uczelnią, które przedstawiają oferty staży, 

praktyk itp. Na stronie uczelni dostępne są także, publikowane przez Biuro Karier, oferty praktyk, staży 

oraz pracy. Takie oferty są również udostępniane na tablicach ogłoszeniowych WSI-E, jak również 

bezpośrednio przekazywane studentom. 

Aktywność studentów kierunku geodezja i kartografia wspierana jest przez uczelnię poprzez: 

➢ finansowanie podejmowanych inicjatyw; 

➢ zapewnienie możliwości lokalowych; 

➢ zapewnienie dostępu do instrumentarium geodezyjnego; 

➢ zapewnienie opieki merytorycznej przez pracowników uczelni; 

➢ Biuro Karier. 

 

Władze uczelni wspierają każdy przejaw aktywności studentów. Na uczelni funkcjonuje Samorząd 

Studencki, koło naukowe geodetów GEO-TEAM. Studenci mają do dyspozycji klub studencki i bufet 

studencki.  Studenci aktywnie promują swój kierunek studiów poprzez udział w konferencjach 

studenckich, targach edukacyjnych, pokazach w ramach Dnia Odkrywców, organizując dni otwarte 

tzw. DZIEŃ GEODETY. Uczestniczą w szkoleniach oferowanych przez Biuro Karier. Przygotowują się 

do wejścia na rynek pracy również poprzez zajęcia dydaktyczne z podstaw przedsiębiorczości oraz 

podstaw biznesu.  

Do dyspozycji studentów pozostaje hala sportowa z wyposażeniem, będąca w bezpośrednim 

sąsiedztwie uczelni. Aktywność sportowa studentów  wspierana jest przez władze uczelni głównie 

poprzez finansowanie udziału w różnych imprezach o zasięgu regionalnym lub krajowym.  Studenci 

osiągający sukcesy w działalności artystycznej lub sportowej mogą również liczyć na stypendium 

rektora, zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów WSI-E.  

 

Motywowaniu studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej 

służy głównie stypendium rektora za wyniki w nauce. Najlepsi studenci mogą również ubiegać się  

o stypendium MNiSW, Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wyróżniane są też 

prace dyplomowe poprzez organizowanie konkursów na najlepszą pracę dyplomową, w ocenie 

których uczestniczą przedstawiciele pracodawców. Uczelnia zachęca również studentów  

do podejmowania aktywności naukowej poprzez finansowanie działalności koła naukowego, wyjazdów 

na konferencje naukowe, publikacji. Szeroka współpraca z przedsiębiorstwami branży geodezyjnej,  

a przez to zapewnienie studentom szerokiego dostępu do innowacyjnych technologii pozytywnie 
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wpływa na ich zaangażowanie i zachęca do udziału w dodatkowych spotkaniach, wyjazdach, 

praktykach. Wyjazdy na studenckie konferencje naukowe sprzyjają integracji środowiska młodych 

geodetów i zachęcają do aktywności naukowej i organizacyjnej w ramach koła naukowego.  

 

Informowanie studentów o możliwych formach wsparcia, w tym finansowego odbywa się różnymi 

kanałami komunikacji. Informacje o pomocy materialnej dla studentów przekazywane są przede 

wszystkim poprzez stronę internetową, ale również w mediach społecznościowych poprzez stronę na 

Facebooku, drogę e-mailową z wykorzystaniem systemu Wirtualnej Uczelni oraz na spotkaniach 

bezpośrednich.  Studentom pierwszego roku wszelkie informacje przekazywane są na spotkaniach 

organizacyjnych z udziałem władz, pracowników administracji uczelni, opiekunów roku oraz 

przedstawicieli Samorządu Studenckiego. 

W roku ak. 2020/2021, na pierwszym posiedzeniu komisji stypendialnej przyznano 7 stypendiów 

socjalnych, 3 stypendia dla osób niepełnoprawnych, 8 stypendiów rektora za wyniki w nauce. 

 

Rozstrzyganie składanych skarg i wniosków odbywa się na uczelni  bezpośrednio przez rektora 

lub dziekana, a także przez pracowników dziekanatu oraz opiekuna roku. Wszystkie formalnie złożone 

skargi i wnioski zostają rozpatrzone przez odpowiednie organy zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi.  

 

Obsługę administracyjną studentów realizują pracownicy dziekanatu oraz kwestury. Obsługa 

obejmuje wszystkie zagadnienia związane z procesem kształcenia. Osoby zatrudnione w dziekanacie 

posiadają wyższe wykształcenie, a kwalifikacje podnoszą biorąc udział w szkoleniach z zakresu 

profesjonalnej obsługi studentów, dokumentacji przebiegu studiów, sprawozdawczości w systemie 

POL-on, pomocy materialnej dla studentów, jak również ochrony danych osobowych, czy pierwszej 

pomocy.  

Proces kształcenia wspierany jest przez pracowników technicznych, którzy pomagają w utrzymaniu 

sprzętu geodezyjnego wykorzystywanego w trakcie zajęć praktycznych. Zajmują się także 

wypożyczaniem sprzętu geodezyjnego studentom i pracownikom. Dbają o sprawność i aktualizację 

systemów komputerowych i oprogramowania w salach wykładowych i pracowniach komputerowych.  

 

Bezpieczeństwo studentów jest zapewniane poprzez udział w szkoleniu z zakresu BHP. Studenci 

przechodzą szkolenie stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed ćwiczeniami 

terenowymi oraz poznają zasady bezpiecznego i prawidłowego użytkowania sprzętu pomiarowego. 

Również podczas realizacji praktyki zawodowej zostają zapoznani z zasadami BHP obowiązującymi  

w instytucji lub firmie, w której odbywają praktykę. Informacje dotyczące wsparcia studentów   

w sytuacji dyskryminacji i przemocy są publikowane na Wirtualnej Uczelni oraz na portalu Facebook 

lub są przekazywane przez nauczycieli akademickich.  

Bezpieczeństwo studentów i pracowników uczelni regulują zarządzenia Rektora:  

➢ nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej oraz  
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➢ nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia Procedury w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji  

i przemocy dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej  

w Rzeszowie oraz powołania Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy dla 

studentów i pracowników WSI-E. 

Ponadto od 2012 roku przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej funkcjonuje Ośrodek 

Mediacyjny oferujący stronom polubowne rozwiązywanie konfliktów (https://mediacje.wsie.edu.pl/ ). 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie wprowadziła Zarządzeniem 

Rektora nr 5/A/2018 z dn. 25.05.2018 r. Politykę bezpieczeństwa informacji  obowiązującą w WSI-E 

oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w WSI-E, ponadto wprowadzono wzory 

klauzul informacyjnych, zgód i oświadczeń obowiązujących pracowników i studentów z tytułu RODO. 

Powołano również Inspektora Ochrony Danych Osobowych wspierającego uczelnię jako 

administratora  w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

Od czasu ogłoszenia stanu epidemii przyjęto na uczelni rozwiązania pozwalające na częściową 

realizację zajęć na miejscu, szczególnie o charakterze praktycznym. Zostały one zawarte  

w Zarządzeniach Rektora: 

➢ nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących organizacji pracy i zajęć 

dydaktycznych na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 na rok ak.2020/2021, 

➢ nr 21/2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

➢ nr 22/2020 w sprawie realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2020/2021, 

➢ nr 1/2021 w sprawie organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021. 

Samorząd Studencki aktywnie uczestniczy w życiu uczelni. Bierze udział w posiedzeniach Senatu 

WSI-E, dzięki czemu ma aktualne informacje o planach i działaniach uczelni, deleguje swoich 

przedstawicieli do komisji stypendialnych, opiniuje dokumenty ważne dla sytuacji studentów na 

uczelni. Samorząd Studencki bierze aktywny udział w spotkaniach Parlamentu Studentów RP. 

Studenci delegowani przez Samorząd angażują się w prace zespołu ds. jakości kształcenia. 

Samorząd Studencki uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych na uczelni, promocji 

uczelni na miejscu oraz na imprezach zewnętrznych.  

Przedstawiciele Samorządu spotykają się każdego roku ze studentami rozpoczynającymi kształcenie 

w WSI-E przedstawiając im możliwości, jakie daje współpraca z organizacjami studenckimi.  

 

Monitorowanie, ocena i doskonalenie systemu wsparcia  dla studentów oraz ocena kadry 

realizującej zajęcia dydaktyczne na uczelni dokonywana jest systematycznie. Każdego roku studenci 

oceniają proces kształcenia, kadrę oraz dostępną bazę dydaktyczną i oferowane formy wsparcia  

https://mediacje.wsie.edu.pl/
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w ankiecie anonimowej zamieszczonej na Wirtualnej Uczelni. Wyniki ankiety są analizowane  

i przedstawiane zespołowi ds. jakości kształcenia.  

Raz na dwa lata przewodniczący zespołu składa Rektorowi i Senatowi sprawozdanie  

z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Senat podejmuje uchwałę w sprawie 

okresowej oceny funkcjonowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia. 

Realny wpływ na ocenę procesu kształcenia na uczelni ma Rada Programowa kierunku geodezja  

i kartografia dokonująca okresowej oceny programów studiów.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

. . .--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

 

Informacje dotyczące kierunku studiów geodezja i kartografia udostępniane są dla 

zainteresowanych, w tym kandydatów na studia, studentów, absolwentów i pracowników na stronie 

internetowej uczelni www.wsie.edu.pl , w zakładkach: aktualności, uczelnia, dla studenta, dla 

pracownika, projekty, rekrutacja, kontakt. Najważniejsze dokumenty dotyczące bieżącej działalności 

uczelni zawarte są w zakładce BIP ( https://bip.wsie.edu.pl/ ). Wszelkie informacje związane  

z przyjęciem kandydatów na studia, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia zawarte zostały  

w zakładce rekrutacja. Rejestracja kandydatów na studia jest prowadzona przez Internet poprzez 

system Rekrutacja XP. Kandydat może dokonać rejestracji z dowolnego komputera z dostępem do 

Internetu. Informacje o prowadzonej rekrutacji publikowane są każdorazowo również  w mediach 

społecznościowych (Facebook). 

Programy studiów publikowane są na stronie BIP uczelni, zaś efekty i standardy kształcenia  

w zakładce uczelnia>jakość kształcenia. Plany zajęć dla studentów/pracowników zamieszczane są na 

Wirtualnej Uczelni, do której dostęp mają zainteresowane osoby po zalogowaniu.  W systemie WU 

studenci mają również dostęp do sylabusów oraz za pośrednictwem tej platformy przeprowadzana jest 

ankieta studencka. Strona internetowa uczelni jest stale aktualizowana tak, aby zainteresowane osoby 

miały dostęp do najbardziej aktualnych informacji.  

Wyniki efektów uczenia się studenci mogą sprawdzić na swoim koncie w WU oraz poprzez 

bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą zajęcia. Obieg informacji ułatwia również kontakt ze 

starostą roku lub poprzez pocztę elektroniczną z zainteresowaną osobą. 

 Na stronie internetowej uczelni w zakładce dla studenta > Biuro Karier zamieszczone są ankiety 

pozwalające na monitorowanie losów absolwentów. Informacje przekazane przez absolwentów 

pozwalają m.in. na dostosowanie oferty edukacyjnej na kierunku geodezja i kartografia do wymogów 

rynku pracy. Również pracodawcy mają dostęp (po zalogowaniu) do informacji o absolwentach, ich 

wynikach, tematach prac dyplomowych, dzięki czemu mogą wyszukać pracownika o pożądanych 

umiejętnościach i zainteresowaniach.  

http://www.wsie.edu.pl/
https://bip.wsie.edu.pl/
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Ocena publicznego dostępu do informacji o kształceniu oraz studiach i studentach jest 

przeprowadzana na bieżąco. Aktualizacją danych zajmuje się stanowisko ds. promocji oraz 

pracownicy dziekanatu. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 9: 

. . . .---- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

 

Uchwałą Senatu nr 8/2011 z dn. 19.09.2011 r. wprowadzono Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia w WSI-E. Jego następstwem były liczne zarządzenia rektora budujące politykę 

jakości  w WSI-E. Wewnętrzne akty prawne regulujące jakość kształcenia publikowane są na stronie 

internetowej uczelni https://wsie.edu.pl/akty-prawne/ . Nad przestrzeganiem obowiązujących regulacji 

czuwa uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, w skład którego wchodzą pracownicy WSI-E, 

przedstawiciele pracodawców oraz studenci. Zadaniem zespołu jest: 

• Opracowanie procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia, 

• Analiza zgodności kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów z misją 

uczelni oraz strategią jednostki, 

• Okresowy przegląd programów kształcenia w zakresie spójności zamierzonych efektów 

kształcenia oraz poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do kierunkowych  

i odpowiedni obszarowych, 

• Analiza poprawności przypisania punktów ECTS do poszczególnych modułów przedmiotów, 

• Analiza zgodności dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, z udziałem 

członków rad programowych na poszczególnych kierunkach studiów- przedstawicieli praktyki 

gospodarczej, 

• Analiza wniosków z monitorowania karier zawodowych absolwentów, 

• Inicjowanie okresowych spotkań władz ze studentami, 

• Analiza wyników ankiet funkcjonujących w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

• Analiza jakości procesu dyplomowania, 

• Analiza wyników oceny jakości kształcenia, sporządzonej przez zewnętrzną instytucję oraz 

wskazanie działań doskonalących, 

• Wnioskowanie do Senatu w sprawie zmian w planach i programach kształcenia mających na 

celu doskonalenie procesu kształcenia, 

• Wnioskowanie do Senatu w innych sprawach organizacyjnych, dydaktycznych  

i naukowych istotnych dla poprawy jakości kształcenia, 

• Wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez władze uczelni. 

Raz na dwa lata przewodniczący zespołu składa Rektorowi i Senatowi sprawozdanie  

z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Senat podejmuje uchwałę w sprawie 

okresowej oceny funkcjonowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia. 

https://wsie.edu.pl/akty-prawne/
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Zespół ds. jakości kształcenia dokonuje okresowej oceny realizacji założeń Wewnętrznego Systemu 

Jakości Kształcenia. Posiedzenia zespołu odbywają się raz w semestrze. 

Do organów procesu decyzyjnego w WSI-E w Rzeszowie należy zaliczyć: senat, radę 

programową, rektora, prezydenta, dziekana, pracowników dydaktycznych, studentów, pracodawców 

(interesariusze zewnętrzni).  

Zgodnie ze Statutem uczelni ( https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/STATUT_zmiany%202020.pdf ) do 

kompetencji Senatu należy: 

1) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni; 

2)  formułowanie rekomendacji dla rektora w zakresie wykonywanych przez niego zadań; 

3)  ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na 

kształcenie specjalistyczne;  

4) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;  

5) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego  

i nauki; 

6)  wykonywanie zadań związanych z:  

a. przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,  

b. włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 

studiów podyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz  

z 2018 r. poz. 650);  

7)  uchwalanie i zmiana regulaminu studiów oraz  regulaminu studiów podyplomowych; 

8)  uchwalanie strategii rozwoju uczelni; 

9)  uchwalanie i zmiany uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia; 

10) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się; 

11) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych; 

12) uchwalenie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni; 

13) zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości; 

14) zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wzoru świadectwa studiów 

podyplomowych; 

 

Zakres kompetencji statutowych rektora uczelni jest następujący: 

1) reprezentuje uczelnię, 

2) zarządza uczelnią, 

3) przewodniczy obradom senatu, 

4) opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni uchwaloną przez senat, 

5) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania 

jakości kształcenia, 

https://bip.wsie.edu.pl/pliki/files/STATUT_zmiany%202020.pdf
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6) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni, 

7) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni, 

8) zgodnie z trybem określonym w Statucie: 

a) tworzy, likwiduje i przekształca jednostki organizacyjne uczelni,  

b) powołuje i odwołuje dziekanów i kanclerza, 

c) powołuje i odwołuje kierowników jednostek ogólnouczelnianych i jednostek działających  

w ramach wydziałów, 

9) odpowiada za  realizację uchwał senatu, 

10) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, 

11) prowadzi politykę kadrową w uczelni, 

12) nadaje regulamin organizacyjny, 

13) powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i je odwołuje, 

14) zawiera umowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. 

 

Prezydent WSI-E odpowiada za nadzór nad administracją i gospodarką finansową uczelni, bieżące 

kierowanie administracją, zarządzanie strategią marketingową, nadzór nad polityką finansową, a także 

zastępuje rektora i występuje w imieniu uczelni, reprezentuje ją przed władzami, urzędami, sądami, 

instytucjami naukowymi i podmiotami gospodarczymi. 

 

Do obowiązków dziekana należy: 

1) podejmowanie decyzji w imieniu rektora w ramach udzielonego przez rektora pełnomocnictwa, 

2) dbanie o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na terenie wydziału, 

3) podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania wydziału, 

4) przygotowanie projektów programów studiów, 

5) proponowanie rektorowi obsady osobowej zajęć dydaktycznych, 

6) koordynowanie badań naukowych, 

7) prowadzenie spraw studenckich wydziału, w tym podejmowanie decyzji w indywidualnych 

sprawach studenckich, 

8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji kandydatów na studia, zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez senat, 

9) organizowanie praktyk studenckich.  

Dziekan rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć kierowników katedr, zakładów i innych jednostek 

organizacyjnych wydziału. 

 

Pracownicy dydaktyczni uczelni: 

• mają prawo wnoszenia wniosków o zmiany w planie studiów,  

• wyrażają opinię na temat realizacji kierunkowych efektów kształcenia,  

• odpowiadają za przygotowanie sylabusów i prowadzenie kształcenia w ramach modułu 

(przedmiotu) zgodnie z treściami programowymi,  

• egzekwują osiąganie efektów kształcenia i dokumentują postępy studentów,  
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 Studenci : 

• wyrażają opinie dotyczące planów studiów poprzez swoich przedstawicieli w organach 

kolegialnych WSI-E,  

• mają prawo wnoszenia wniosków o zmiany w planie studiów,  

• oceniają bazę materialną i dydaktyczną uczelni oraz nauczycieli akademickich w formie ankiet 

Pracodawcy: 

• wyrażają opinię w ankiecie przeprowadzonej w ramach monitorowania karier absolwentów, 

• oceniają studentów podczas praktyk studenckich poprzez wypełnianie ankiet  

 

Rada Programowa powołana w styczniu 2012 roku zarządzeniem rektora dla kierunku kształcenia 

geodezja i kartografia, składająca się z przedstawicieli firm i instytucji działających w branży 

geodezyjnej, pełni następujące zadania: 

• uczestniczy w przygotowaniu programu kształcenia dla kierunku, 

• zgłasza propozycje modyfikacji planów studiów i treści kształcenia,  

• przygotowuje propozycje rozwoju kierunku, 

• dokonuje analizy programu kształcenia i może proponować zmiany planów studiów w celu 

dostosowania do wymagań rynku pracy, 

• dokonuje oceny sekwencji przedmiotów. 

 

 Oceny jakości kształcenia dokonywana przez podmioty zewnętrzne tj. Polska Komisja Akredytacyjna 

publikowane są na stronie internetowej uczelni (https://wsie.edu.pl/wp-

content/uploads/2015/02/PAK_GiK.pdf ) i wykorzystywane w doskonaleniu wewnętrznego systemu 

zapewnia jakości kształcenia w WSI-E.  

 

Przyjęte rozwiązania zapewniają możliwość  analizy efektów kształcenia oraz monitorowanie  

i doskonalenie programu kształcenia. Efekty monitorowania jakości procesu kształcenia są dostępne 

dla studentów i pracowników w systemie Wirtualnej Uczelni. 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 10: 

. . . ---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/PAK_GiK.pdf
https://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/02/PAK_GiK.pdf
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i w

e
w

n
ę

tr
zn

e
 

Mocne strony 

➢ niemal 20 letnia tradycja  kształcenia w zakresie 

geodezji i kartografii, czego efektem jest 

znacząca grupa absolwentów pracujących  

w otoczeniu geodezyjnym regionu; 

➢ kierunek studiów o profilu praktycznym 

umożliwiającym absolwentom zdobycie 

również umiejętności praktycznych do pracy  

w zawodzie; 

➢ zajęcia dydaktyczne prowadzone w dużej części 

przez nauczycieli akademickich z 

doświadczeniem praktycznym; 

➢ bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych, 

laboratoriów oraz instrumentarium 

geodezyjnego; 

➢ możliwość wyboru ciekawych specjalności 

kształcenia  w zależności od zainteresowań 

studentów 

Słabe strony 

➢ ograniczony dostęp do środków finansowych na 

bieżące uzupełnienie  nowoczesnych 

oprogramowań komputerowych dotyczących 

kierunku; 

➢ trudności z zatrudnianiem nauczycieli 

akademickich z doświadczeniem praktycznym 

w zakresie geodezji i kartografii wynikające  

z niskich wynagrodzeń; 

➢ niezadowalający poziom przygotowania 

kandydatów na studia z matematyki, co 

wpływa na duży „odsiew” na I i II roku 

kształcenia. 

C
zy

n
n

ik
i z

e
w

n
ę

tr
zn

e
 

Szanse 

➢ zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy na 

specjalistów w zakresie geodezji i kartografii; 

➢ dobra współpraca uczelni z otoczeniem 

gospodarczym  w zakresie możliwości 

odbywania praktyk zawodowych przez 

studentów w zakresie geodezji i kartografii; 

➢ dobre opinie nt. naszych absolwentów 

pracujących w firmach i instytucjach branży 

geodezyjnej. 

Zagrożenia 

➢ malejąca liczba kandydatów z powodu niżu 

demograficznego; 

➢ wzrost konkurencji ze strony innych uczelni 

oferujących kształcenie w zakresie geodezji  

i kartografii; 

➢ wysokie koszty utrzymania bazy dydaktycznej; 

➢ stopniowa dewaluacja prestiżu zawodu geodety 

poprzez obniżenie rangi branży geodezyjnej  

w gospodarce kraju. 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

Rzeszów, dnia 12 marca 2021 r. 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 0 0 28 0 

II 0 0 47 19 

III 0 0 44 28 

IV 16 0 47 22 

II stopnia 
I 0 0 33 18 

II 0 0 31 0 

Razem: 16 0 230 87 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2017/2018 26 16 64 42 

2018/2019 17 0 61 38 

2019/2020 0 0 65 34 

II stopnia 

2017/2018 0 0 93 75 

2018/2019 0 0 51 43 

2019/2020 0 0 34 21 

Razem: 43 16 368 267 

 

 

                                                           

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).4 

 

Tabela 3a. Wskaźniki dotyczące programu studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia, 

profil praktyczny, forma niestacjonarna  

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).5 

 

 

Nazwa wskaźnika 

specjalność 

Geoinformatyka 

specjalność Geodezyjne 

Urządzanie Przestrzeni 

Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 

7 semestrów  

217 ECTS 

 

7 semestrów  

217 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 1768 1729 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

71  

 

69 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
115  

113 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  

w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych − w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

12 

 

 

 

12 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
72 

 

72 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
24 

24 

Wymiar praktyk zawodowych  6 miesięcy 6 miesięcy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć  

z wychowania fizycznego. 

- 

 

- 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 

 

 

2./ 

 

 

                                                           

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 73 

 

Tabela 3b. Wskaźniki dotyczące programu studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia, 

profil praktyczny, forma niestacjonarna  

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).6 

 

Nazwa wskaźnika 

specjalność 

Geoinformatyka i 

Skaning Laserowy 

specjalność Geodezyjne 

Urządzanie Przestrzeni 

Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 

3 semestry,  

97 ECTS 

 

3 semestry,  

97 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 625 671 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

25 

 

 

27 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 

kształtującym umiejętności praktyczne 
52  

 

52 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  

w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych − w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

 

 

 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 

wyboru 
35 

 

35 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym  
12 

12 

Wymiar praktyk zawodowych  3 miesiące 3 miesiące 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć  

z wychowania fizycznego. 

- 

 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na 

studiach niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ 

 

 

2./ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne7 

 

Tabela 4a. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne8 dla studiów I stopnia, 

forma niestacjonarna 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

niestacjonarne 

Liczba godz. 

projektów 

samodzielnych 

Razem liczba 

godz. 

praktycznych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka projektowe  60 60 2,40 

Matematyczne podstawy 

pomiarów geodezyjnych 

projektowe 
 

20 20 
0,80 

Grafika inżynierska Ćw. lab. 

projektowe 
12 

35 47 
1,88 

Geodezja I Ćw. prakt. Ćw. 

Teren, 

projektowe 

75 

50 125 

5,00 

Język obcy Ćw. prakt. 

projektowe 
60 

80 140 
5,60 

Fizyka Ćw. lab. 

projektowe 
15 

55 70 
2,80 

Komunikacja 

interpersonalna 

Ćw, prakt. 

projektowe 
12 

 

30 

42 
1,68 

Podstawy filozofii projektowe  30 30 1,20 

Podstawy ekonomii/ 

Podstawy organizacji i 

zarządzania 

Ćw. proj. 

projektowe 9 

 

30 

39 

1,56 

Elektroniczna technika 

pomiarowa 

Ćw, prakt. 
9 

 9 
0,36 

Informatyka w geodezji i 

kartografii 

Ćw. proj. 

projektowe 
15 

 

35 

50 
2,00 

Podstawy budownictwa   

projektowe 
 

 

35 

35 
1,40 

Geodezyjne systemy 

odniesień i układy 

współrzędnych-wybrane 

zagadnienia 

Ćw. lab. 

projektowe 
12 

 

40 

52 

2,08 

Statystyka z elementami 

ekonometrii 

projektowe 
 

25 25 
1,00 

Rachunek wyrównawczy Ćw. lab. 

projektowe 
24 

45 69 
2,76 

Geodezja II Ćw, prakt. Ćw, 

teren. 

projektowe 

55 

70 125 

5,00 

Fotogrametria i 

teledetekcja 

Ćw, lab. Ćw, 

teren. 

projektowe 

50 

 

60 

110 

4,40 

Systemy informacji Ćw, lab. 21 40 61 2,44 

                                                           

 
7Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
8Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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przestrzennej projektowe 

Podstawy produkcji 

rolniczej 

w. projektowe 
 

20 20 
0,80 

Zastosowanie 

współczesnych systemów 

satelitarnych w pomiarach 

geodezyjnych-wybrane 

zagadnienia 

Ćw, lab. Ćw, 

prakt. 

projektowe 12 

 

 

 

45 

57 

2,28 

Geodezja wyższa i 

astronomia 

Ćw, teren. 

projektowe 
15 

 

20 

35 
1,40 

Geodezja satelitarna Ćw, lab. Ćw, 

prakt.  Ćw.teren. 

projektowe 

23 

 

30 

53 

2,12 

Techniki przetwarzania 

obrazów teledetekcyjnych 

Ćw, lab. 

projektowe 10 

 

 

30 

40 

1,60 

Programy użytkowe w 

geodezji 

Ćw, lab. 

projektowe 
42 

 

20 

62 
2,48 

Kartografia Ćw, lab. 

projektowe 
20 

 

35 

55 
2,20 

Geodezja inżynieryjna i 

pomiary specjalne 

Ćw, prakt. 

projektowe 
18 

 

50 

68 
2,72 

Kataster nieruchomości Ćw, proj. 

projektowe 
51 

 

65 

116 
4,64 

Skaning laserowy Ćw, lab. Ćw. 

prakt. 

projektowe 

15 

 

45 

60 

2,40 

Projektowanie struktur 

terenowych obszarów 

wiejskich 

Ćw, proj. 

projektowe 18 

 

25 

43 

1,72 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

Ćw, proj. 

projektowe 
9 

 

20 

29 
1,16 

Gospodarka 

nieruchomościami 

Ćw, proj. 

projektowe 
24 

 

50 

74 
2,96 

Geodezyjna ewidencja sieci 

uzbrojenia terenu 

Ćw, proj. 

projektowe 
12 

 

35 

47 
1,88 

Razem przedmioty obligatoryjne i fakultety 

dla obu specjalności: 
638 

1230 1868 
75 

praktyka 6 miesięcy (24 tygodnie) 24 

Specjalność:      Geoinformatyka 

Cyfrowe przetwarzanie 

obrazów 

Ćw, lab. 

projektowe 
9 

20 29 
1,16 

Bazy danych Ćw, lab. 

projektowe 
18 

25 43 
1,72 

Praktyczne wykorzystanie 

CAD 

Ćw, lab. 

projektowe 
24 

30 54 
2,16 

Modelowanie 3D Ćw, lab. 

projektowe 
12 

27 39 
1,56 

Kartografia numeryczna Ćw, proj. 

projektowe 
15 

35 50 
2,00 
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Podstawy psychologii projektowe  30 30 1,20 

Bazy danych GIS Ćw, lab. 

projektowe 
15 

35 50 
2,00 

Podstawy programowania Ćw, lab. 

projektowe 
12 

20 32 
1,28 

Zaawansowane analizy 

przestrzenne w środowisku 

GIS 

Ćw, lab. 

projektowe 15 

35 50 

2,00 

Seminarium dyplomowe projektowe  29 29 1,16 

Razem przedmioty specjalnościowe: 

Geoinformatyka 
120 

286 406 
16 

Specjalność:    Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 

Podstawy melioracji 

rolnych i leśnych z 

elementami gospodarki 

wodnej 

projektowe 

 

25 25 

1,00 

Wycena maszyn i urządzeń 

linii technologicznych 

Ćw, lab. 

projektowe 
15 

50 65 
2,60 

Matematyczne podstawy 

wyceny nieruchomości 

Ćw, proj. 

projektowe 
15 

20 35 
1,40 

Metody wyceny gruntów 

rolnych i leśnych 

projektowe 
 

50 50 
2,00 

Geodezyjne urządzanie 

terenów leśnych 

Ćw, proj. 

projektowe 
12 

50 62 
2,48 

Wybrane zagadnienia z 

psychologii 

projektowe 
 

20 20 
0,80 

Praktyczne zastosowanie 

teledetekcji 

Ćw, proj. 

projektowe 
12 

20 32 
1,28 

Metody mediacji i 

negocjacji w geodezji 

Ćw, proj. 

projektowe 
9 

30 39 
1,56 

Seminarium dyplomowe projektowe  19 19 0,76 

Razem przedmioty specjalnościowe: 

Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 
63 

284 347 
14 

 

 

Tabela 4b. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne9 dla studiów II stopnia, 

forma niestacjonarna 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

niestacjonarne 

Liczba godz. 

projektów 

samodzielnych 

Razem liczba 

godz. 

praktycznych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Numeryczny model terenu Ćw, lab. 

projektowe 
15 

30 45 
1.8 

Metodologia badań 

naukowych 

Ćw, proj. 

projektowe 
9 

20 29 
1,16 

Satelitarne techniki Ćw, lab. ćw. 16 45 61 2,44 

                                                           

 
9Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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pomiarowe prakt. 

projektowe 

Pomiary deformacji i 

przemieszczeń 

Ćw, lab. ćw. 

proj. projektowe 
12 

22 34 
1,36 

Podstawy biznesu ćw. prakt. 

projektowe 
9 

29 38 
1,52 

Gospodarka 

nieruchomościami-

wybrane zagadnienia 

Ćw, lab. 

projektowe 9 

25 34 

1,36 

Cyfrowe przetwarzanie 

obrazów-wybrane 

zagadnienia 

Ćw, lab. 

projektowe 21 

50 71 

2,84 

Geodezja fizyczna i 

grawimetria geodezyjna 

Ćw, proj. 

projektowe 
18 

45 63 
2,52 

Matematyka stosowana Ćw, prak. 

projektowe 
9 

30 39 
1,56 

Geodynamika Ćw, proj. 

projektowe 
15 

30 45 
1,8 

Język obcy Ćw, prak. 

projektowe 
30 

20 20 
0,80 

Deformacja terenów 

górniczych 

Ćw, lab. 

projektowe 
15 

30 45 
1,80 

Zaawansowane metody 

opracowywania obserwacji 

Ćw, lab. 

projektowe 
18 

 

45 

 

63 
2,52 

Razem przedmioty obligatoryjne dla obu 

specjalności: 
196 

 

421 

617 
25 

praktyka 3 miesiące (12 tygodni) 12 

Specjalność:   Geoinformatyka i skaning laserowy 

Trening umiejętności 

komunikacyjnych 

Ćw, prak. 

projektowe 
12 

 

52 

 

64 
2,56 

Fotogrametria cyfrowa i 

fotointerpretacja 

Ćw, lab. 

projektowe 
18 

 

60 

 

78 
3,12 

Podstawy skaningu 

laserowego  

Ćw, lab. 

projektowe 
15 

 

25 

 

40 
1,60 

Systemy informacji 

przestrzennej 

Ćw, lab. 

projektowe 
24 

 

45 

 

69 
2,76 

Skaning laserowy w 

zastosowaniach 

inżynierskich 

Ćw, lab. 

projektowe 18 

 

35 

 

53 2,12 

Programowanie Ćw, lab. 

projektowe 
18 

 

20 

 

38 
1,52 

Seminarium dyplomowe projektowe  36 36 1,44 

Razem przedmioty specjalnościowe: 

Geoinformatyka i skaning laserowy 
105 

273 378 
15 

Specjalność:    Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 

Komunikowanie społeczne Ćw, prak. 

projektowe 
12 

 

52 

 

64 
2,56 

Współczesne systemy 

obrazowania Ziemi 

Ćw, lab. 

projektowe 
18 

 

30 

 

48 
1,92 

Kataster nieruchomości- Ćw, proj. 20   2,60 
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wybrane zagadnienia projektowe 45 65 

Kartografia numeryczna Ćw, lab. 

projektowe 
18 

 

35 

53 
2,12 

Kompleksowe prace 

scalania i wymiany gruntów 

Ćw, proj. ćw. 

prakt. 

projektowe 

29 

 

35 

 

64 2,56 

Geodezyjna ewidencja sieci 

uzbrojenia terenu-wybrane 

zagadnienia 

Ćw, proj. 

projektowe 18 

 

20 

 

38 1,52 

Seminarium dyplomowe projektowe  36 36 1,44 

Razem przedmioty specjalnościowe: 

Geodezyjne Urządzanie Przestrzeni 
115 

253 368 
15 

 

 

 

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela10 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

niestacjonarne 

Liczba punktów  

ECTS 

Matematyka W./ćw. aud. 90 8 

Fizyka W./ćw.  aud., lab. 66 8 

Matematyczne podstawy pomiarów 

geodezyjnych 

W./ćw. aud. 
24 4 

Grafika inżynierska W./ćw. lab. 36 3 

Geodezja I W./ćw. prakt.,  

ćw. ter. 
105 8 

Podstawy ekonomii/Podstawy organizacji 

 i zarządzania 

w./ćw. proj. 
21 3 

Elektroniczna technika pomiarowa w./ćw. aud. 

ćw. prakt. 
21 2 

Informatyka w geodezji i kartografii w./ćw. proj. 21 3 

Podstawy budownictwa/ Podstawy 

planowania przestrzennego 

w./ćw. proj. 
18 3 

Geodezyjne systemy odniesień  

i układy współrzędnych- wybrane 

zagadnienia 

w./ćw. lab. 

18 3 

Statystyka z elementami ekonometrii W./ćw. aud. 16 3 

Podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo W./ćw. aud. 15 2 

Rachunek wyrównawczy w./ćw. lab. 39 5 

Geodezja II W./ćw. prakt.,  

ćw. ter. 
75 8 

Fotogrametria i teledetekcja  w./ćw. lab. ćw. ter. 69 7 

Systemy informacji przestrzennej w./ćw. lab. 30 4 

Zastosowanie współczesnych systemów w./ćw.aud. ćw. lab. Ćw. 24 4 

                                                           

 
10 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 

w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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satelitarnych GNSS  

w pomiarach geodezyjnych/ Nawigacja 

satelitarna 

prakt. 

Geodezja wyższa i astronomia W./ćw. aud. Ćw. ter. 24 3 

Geodezja satelitarna W./ćw. aud. Ćw. Lab. 

Ćw. prakt. Ćw. ter. 
25 4 

Techniki przetwarzania obrazów 

teledetekcyjnych/ Integracja danych 

fotogrametrycznych i laserowych 

w./ćw. lab. 

16 3 

Programy użytkowe w 

geodezji/Geodezyjne pakiety użytkowe 

w./ćw. lab. 
42 4 

Kartografia w./ćw. lab. 40 5 

Geodezja inżynieryjna i pomiary specjalne w./ćw. prakt. 28 6 

Kataster nieruchomości w./ćw. proj.  

Ćw. ter. 
66 8 

Prawo w. 15 2 

Skaning laserowy w./ćw. lab. Ćw. prak. 24 4 

Teorie i zasady wyceny nieruchomości w. 18 2 

Projektowanie struktur terenowych 

obszarów wiejskich 

w./ ćw. proj. 
30 3 

Podstawy przedsiębiorczości w./ćw. proj. 18 2 

Gospodarka nieruchomościami w./ćw. proj. 39 5 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia 

terenu 

w./ćw. proj. 
18 3 

Praktyka  Ćw. prak. 24 tygodnie  24 

Praca inżynierska   20 

Razem: 1091 godz.+ 960 = 2051 175 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych11 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

--- --- --- --- --- --- 

      

      

                                                           

 
11 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które dołączono do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Macierz dla studiów I stopnia 

2. Macierz dla studiów  II stopnia 

3. Prace z ćwiczeń terenowych 

4. Projekty z wybranych przedmiotów 

5. Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze letnim roku 

akademickiego 2020/2021 – studia I i II stopnia 

6. Wykaz tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia 

7. Obsada zajęć na kierunku geodezja i kartografia w roku ak. 2020/2021 

8. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na kierunku 

geodezja i kartografia w roku ak.  2020/2021 

9. Wykaz publikacji kadry na kierunku geodezja i kartografia 2015-2020 

10.   Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

11. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668  

z późn. zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 

 

11a. Program studiów I stopnia w specjalności geoinformatyka 

11b. Program studiów I stopnia w specjalności geodezyjne urzadzanie przestrzeni 

11c. Program studiów II stopnia w specjalności geodezyjne urządzanie przestrzeni 

11d. Program studiów II stopnia w specjalności geoinformatyka i skaning laserowy 

 

12. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

13. Odniesienie efektów kierunkowych do charakterystyk PRK 

13a. Opis efektów kierunkowych oraz odniesień efektów kierunkowych do uniwersalnych 

          charakterystyk poziomów, charakterystyk drugiego stopnia, efektów obszarowych 

          i inżynierskich dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

13b. Opis efektów kierunkowych oraz odniesień efektów kierunkowych do uniwersalnych 

         charakterystyk oraz charakterystyk drugiego stopnia dla poziomu 7 Polskiej Ramy 

         Kwalifikacji 
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Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym dodatkowe 

wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z raportem samooceny 

 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty 

zrealizowaneprzez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch 

semestrów poprzedzających wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji 

egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół 

oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki 

zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji 

programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli 

praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie 

elektronicznej). 

6. Wykaz osiągnięć, których autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/ współtwórcami/ 

współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku z ostatnich 5 lat poprzedzających rok, 

w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków 

kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom, 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne 

instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na 

zaleceniatych instytucji (w formie elektronicznej). 

 


