
Opis efektów kierunkowych 
oraz odniesień efektów kierunkowych do uniwersalnych charakterystyk  

oraz charakterystyk drugiego stopnia dla poziomu 7  
Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Zatwierdzone Uchwałą Nr 6/2018 Senatu Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2018 r. 

 

Kierunek:  GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

poziom kształcenia:   studia II stopnia 

profil kształcenia: praktyczny 

tytuł zawodowy absolwenta:  magister  

 

 

Kierunek geodezja i kartografia jest umiejscowiony jest w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie: Inżynieria lądowa i transport. 

 

Symbol 
kierunkowego 

efektu 
kształcenia 

Opis efektu kształcenia 
Po ukończeniu studiów  drugiego stopnia na kierunku studiów geodezja i kartografia absolwent: 

 

Uniwersalne 

efekty dla 

poziomu 7 w 

PRK  

Charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK dla poziomu 

7 PRK  

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.   

 P7U_W P7S_WG  

K_W02 
Ma szczegółową wiedzę o procesach geodynamicznych. Ma wiedzę z zakresu ruchu obrotowego Ziemi 
oraz ruchu płyt litosferycznych,  

 P7U_W P7S_WG  

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. 

 P7U_W P7S_WG  

K_W04 
Ma szczegółową wiedzę geodezyjną i prawną dotyczącą zarządzania i gospodarowania 
nieruchomościami  

 P7U_W 
P7S_WG 
P7S_WK 

 



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 

 P7U_W P7S_WG  

K_W06 
Zna zasoby metod badań naukowych oraz kryteria doboru w zależności od prowadzonej tematyki 
badawczej.  

 P7U_W P7S_WG  

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 

 P7U_W P7S_WG  

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. 

 P7U_W P7S_WG  

K_W09 
Zna trendy rozwojowe i najnowsze osiągnięcia, nowe techniki geodezyjne, satelitarne i astronomiczne 
stosowane w geodynamice oraz ich dokładności i zastosowania praktyczne..  

 P7U_W P7S_WG  

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. 

 P7U_W P7S_WG  

K_W11 
 

Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej 

 P7U_W P7S_WK  

K_W12 
 

Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej oraz zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

 P7U_W P7S_WK  

 
K_W13  

 

Zna zasady ochrony własności patentowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 

 P7U_W P7S_WK  

K_W14 
 

Ma zintegrowaną wiedzę z różnych dziedzin geodezji i kartografii  i potrafi ją zastosować do realizacji 
zadań geodezyjnych oraz uzasadnić swój wybór 

 P7U_W P7S_WG  

K_W15 
 

Zna zasady pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania baz danych. Zna 
uregulowania prawne związane z funkcjonowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

 P7U_W 
P7S_WG  
P7S_WK 

 

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  

 P7U_W P7S_WG  



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 

 P7U_W P7S_WG  

GiSL_W18 
 

Zna podstawy pozyskiwania danych z wykorzystaniem skaningu laserowego, ma wiedzę z zakresu 
wyrównywania bloków (orientacji skanów)  

 P7U_W P7S_WG  

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 

 P7U_W P7S_WG  

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.  
 

 P7U_W P7S_WG  

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Potrafi pozyskiwać informację z literatury i baz danych w języku polskim i obcym oraz integrować, 
interpretować, oceniać i wyciągać wnioski. 

 P7U_U P7S_UW  

K_U02 
Umie korzystać z dostępnych technik w zakresie zagadnień geodezyjnych i komunikować się w 
środowisku zawodowym w języku polskim i obcym. 

 P7U_U P7S_UK  

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. 

 P7U_U 
P7S_UW 
P7S_UK 

 

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. 

 P7U_U 
P7S_UW 

 
 



K_U05 
Ma umiejętności językowe w zakresie geodezji i kartografii zgodne z wymogami określonymi dla 
poziomu B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 P7U_U P7S_UK  

K_U06 
Korzysta z dostępnych technik komunikacyjno-informatycznych koniecznych do realizacji zadań 
inżynierskich  

 P7U_U P7S_UW  

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. 

 P7U_U 
P7S_UW 
P7S_UO  

 
 

K_U08 
Analizuje, stosuje, interpretuje i wykorzystuje metody analityczne do planowania i rozwiązywania 
prostych problemów badawczych.  

 P7U_U P7S_UW  

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. 

 P7U_U P7S_UW  

K_U10 Formułuje i testuje hipotezy badawcze w rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich.   P7U_U P7S_UW  

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. 

 P7U_U P7S_UW  

K_U12 
Ma przygotowanie do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa.     

 P7U_U P7S_UW  

K_U13 Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej planowanych prac i działań inżynierskich.   P7U_U P7S_UW  

K_U14 
Analizuje sposoby funkcjonowania oraz ocenia istniejące rozwiązania techniczne w tym urządzenia, 
obiekty, systemy.  

 P7U_U P7S_UW  

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.  

 P7U_U P7S_UW  

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 

 P7U_U P7S_UW  



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 

 P7U_U P7S_UW  

K_U18 
Potrafi posługiwać się technikami cyfrowego przetwarzania obrazów w fotogrametrii cyfrowej i 
teledetekcji, potrafi dokonywać interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych. 

 P7U_U P7S_UW  

K_U19 
Ma umiejętności tworzenia zintegrowanej bazy danych,  ich przetwarzania i wykorzystania dla 
różnorodnych potrzeb gospodarki narodowej 

 P7U_U P7S_UW  

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  

 P7U_U P7S_UW  

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. 

 P7U_U  P7S_UU   

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, 

 P7U_U P7S_UW  

GiSL_U23 
 

Potrafi posługiwać się programami i narzędziami stosowanymi  w przetwarzaniu danych ze 
skaningu laserowego, potrafi wykonywać opracowania modeli 3D. 

 P7U_U P7S_UW  

GiSL_U24 
 

Posiada umiejętność tworzenia metadanych przestrzennych i posługiwania się tymi 
metadanymi w działalności inżynierskiej 

 P7U_U P7S_UW  

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 

 P7U_U P7S_UW  

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. 

 P7U_U P7S_UW  



GUP_U24 
 

Zna metodykę i technologie modernizacji katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i 
budynków) 

 P7U_U P7S_UW  

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, 

 P7U_K 
P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

 

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. 

 
P7U_K 
P7U_U 

P7S_KO 
P7S_UO 

 

K_K03  Określa ważność zadań oraz ich logiczne następstwo w realizacji podejmowanych działań inżynierskich   P7U_K 
P7S_KK 
P7S_KO 

 
 

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. 

 P7U_K 
P7S_KR 

 
 

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.  P7U_K P7S_KO  

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. 

 P7U_K 

P7S_KR 
P7S_KK 
P7S_KO 

 
 

 

 


