
Opis efektów kierunkowych 

oraz odniesień efektów kierunkowych do uniwersalnych charakterystyk poziomów, 
charakterystyk drugiego stopnia, efektów obszarowych i inżynierskich  

dla poziomu 6 
Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 
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. 

 

Kierunek geodezja i kartografia studia I stopnia został umiejscowiony w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport  

 

 

Symbol 
kierunkoweg

o efektu 
kształcenia 

Opis kierunkowego efektu kształcenia  
Po ukończeniu studiów  pierwszego stopnia na kierunku 

geodezja i kartografia absolwent: 

Uniwersalne 

efekty dla 

poziomu 6 w 

PRK 

Charakterystyki 

drugiego stopnia PRK i 

dla obszaru nauk 

technicznych 

Charakterystyki 

drugiego 

stopnia PRK i 

dla kwalifikacji 

obejmującej 

kwalifikacje 

inżynierskie 

WIEDZA 

K_W01 
Ma wiedzę z zakresu algebry, geometrii i analizy matematycznej 
niezbędną do rozwiązywania zadań z zakresu geodezji i 
kartografii 

P6U_W P6S_WG  

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

P6U_W P6S_WG  

K_W03 
Zna podstawowe metody statystyki opisowej, wnioskowania 
statystycznego oraz praktycznie wykorzystuje metody 
statystyczne do opisu i analizy zjawisk masowych 

P6U_W P6S_WG  P6S_WG 

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

P6U_W P6S_WK 

P6S_WG 

P6S_WK 

P6S_WG 

K_W05 
Ma wiedzę z zakresu podstaw nauk społecznych i 
humanistycznych niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 
aspektów działalności inżynierskiej 

P6U_W P6S_WK 

P6S_WG 

P6S_WK 

 



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

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W07 
Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, 
konstrukcji obiektów budowlanych i ich lokalizacji w przestrzeni 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W08 
Zna specyfikę danych geoprzestrzennych ich przetwarzania i 
wykorzystania  w geodezji i kartografii 

P6U_W P6S_WG  

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

P6U_W P6S_WG  

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 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W11 
Zna podstawową terminologię z zakresu struktury przestrzennej i 
jej infrastruktury technicznej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W12 
Ma wiedzę w zakresie zastosowania teorii błędów  
w pomiarach geodezyjnych 

P6U_W P6S_WG  

K_W13 Zna pojęcia i technologie stosowane w geodezji satelitarnej 
P6U_W P6S_WG  

K_W14 

Posiada szczegółową, uporządkowaną wiedzę z zakresu 
układów odniesienia i technologii stosowanych w geodezji 
inżynieryjnej, pomiarach podstawowych, pomiarach 
sytuacyjnych i pomiarach technikami GNSS 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W15 
Zna i charakteryzuje systemy odniesienia i podstawowe techniki 
obliczeniowe stosowane w geodezji wyższej. 

P6U_W P6S_WG  

K_W16 
Zna definicje  i opisuje informacje z zakresu fotogrametrii i 
teledetekcji oraz charakteryzuje metody, techniki i narzędzie 
stosowane w przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W17 
Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod, technik  
i narzędzi stosowanych w wyrównywaniu, analizie dokładności 
sieci pomiarowych oraz transformacji współrzędnych w geodezji 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

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

P6U_W P6S_WG P6S_WG 



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

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W20 
Zna zasady, metody, techniki wykorzystywane  
w wycenie nieruchomości 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W21 
Zna metody i narzędzia informatyczne wykorzystywane do 
przetwarzania informacji przestrzennych oraz wykonywania 
zadań geodezyjnych  

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W22 
Zna metody, techniki wykonywania i aktualizacji map 
ewidencyjnych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

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

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W24 
Zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu, 
wyrównywania bloków (orientacji skanów) 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W25 
Zna przepisy prawne i wytyczne pozatechniczne stosowane w 
geodezji kartografii 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W26 
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności 
intelektualnej oraz prawa patentowego 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

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 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W28 
Ma zintegrowaną wiedzę z różnych dziedzin geodezji i kartografii 
pozwalającą na właściwe zastosowanie i uzasadnianie 
celowości wybranych zastosowań 

P6U_W P6S_WG  

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 

P6U_U P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UW 

K_U02 
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w 
środowisku zawodowym, potrafi pracować w grupie i 
indywidualnie oraz potrafi organizować i koordynować działania 

P6U_U P6S_UW P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_UW 



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 

P6U_U P6S_UW 

P6S_UK 

 

 

K_U04 
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację 
poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego 

P6U_U P6S_UW 

P6S_UK 

 

K_U05 
Ma umiejętności samokształcenia się w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych samodzielnie planować i realizować 
własne uczenie się przez całe życie 

P6U_U P6S_UU  

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 

P6U_U P6S_UK  

K_U07 
Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi technikami 
informatycznymi oraz narzędziami do wspomagania 
projektowania  zadań geodezyjnych 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U08 

Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i 
urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości, 
potrafi przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki i 
wyciągać wnioski 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U09 
Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich 
dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, 
ekonomiczne i prawne 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

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

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

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 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U12 
Dokonuje krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenia 
istniejące urządzenia i systemy techniczne wykorzystywane w 
geodezji  

P6U_U P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UW 

K_U13 
Potrafi sformułować specyfikację prostych zadań geodezyjnych 
o charakterze praktycznym  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 



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 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U15 
Ma doświadczenie z utrzymaniem urządzeń pomiarowych , 
obiektów i systemów technicznych wykorzystywanych do 
pomiarów geodezyjnych  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U16 
Ma doświadczenie w rozwiązywaniu praktycznych zadań 
geodezyjnych oraz stosowaniu technologii właściwych dla 
geodezji i kartografii zdobyte w środowisku zawodowym 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U17 
Ma umiejętności korzystania z norm i standardów związanych z 
działalnością inżynierską w zakresie geodezji i kartografii 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U18  
Potrafi wykorzystywać wiedzę z matematyki i fizyki oraz 
integrować ją z wiedzą techniczną w celu analizowania, 
projektowania zadań geodezyjnych oraz interpretacji wyników  

P6U_U P6S_UW 

 

P6S_UW 

KOMPETENCJE 

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 

P6U_K P6S_KK 

 

 

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 

P6U_K P6S_KK 

P6S_KO 

P6U_KR 

P6S_UW 

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 

P6U_U 

P6U_K 

P6S_UO 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

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.  

P6U_K 

 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

 

 

 

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
P6U_K P6S_KO 

 

P6S_UW 

 



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 

P6U_U 

P6U_K 

P6S_UK 

P6S_KO 

P6S_KK 

 

 

 

OBJAŚNIENIA  

Symbol efektu tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty kierunkowe,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1-9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

 

 


