
STUDIA STACJONARNE 
 

KIERUNEK STUDIÓW: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
 

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie  

 

Rodzaj studiów:   Studia stacjonarne dwustopniowe: stopień pierwszy – inżynierski.  

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). 

 

Forma:                  Studia stacjonarne  

 

Profil absolwenta: Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, posiada wiedzę 

pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, 

technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi 

pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i 

podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów 

rolnych i leśnych.  

Absolwenci tego kierunku studiów mogą pracować w wydziałach 

geodezji urzędów administracji państwowej, w wydziałach ochrony 

środowiska, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 

biurach projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić 

własne przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac 

geodezyjnych. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową 

są podstawą do ubiegania się o nadanie uprawnień geodezyjnych oraz 

uprawnień z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości.  

 

Specjalność:         Geodezja rolna i wycena nieruchomości. 

 

Program kształcenia 

Na kierunku Geodezja i Kartografia, w ramach przedmiotów ogólnych, 

podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 

2500 godzin na studiach I stopnia (inżynierskich). 

Program studiów obejmuje przedmioty ogólne (matematyka, fizyka, technologia 

informacyjna, język obcy, wychowanie fizyczne), przyrodnicze (podstawy rolnictwa, nauka o 

Ziemi, gleboznawstwo i ochrona środowiska przyrodniczego), techniczne (geodezja, geodezja 

wyższa, elektroniczna technika pomiarowa, rachunek wyrównawczy, fotogrametria, 

instrumentoznawstwo, systemy informacji o terenie) oraz specjalistyczne (wycena 

nieruchomości, planowanie przestrzenne, projektowanie terenów osiedlowych, prawo, 

geodezyjne urządzenie terenów rolnych). 

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki wakacyjne. Studenci mają 

do dyspozycji instrumentarium wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy, a także 

pracownie komputerowe. 

Program studiów zapewnia studiowanie w systemie ECTS. Studenci uzyskują za 

każdy z przedmiotów odpowiednią ilość punktów ECTS. Punkty te są respektowane przez 

uczelnie zagraniczne – po podpisaniu dwustronnej umowy pomiędzy współpracującymi 

wydziałami / kierunkami uczelni.  

 

 

 

 



STUDIA NIESTACJONARNE 
 

KIERUNEK STUDIÓW: GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
 

STUDIA I STOPNIA – inżynierskie  

 

Rodzaj studiów:   Studia niestacjonarne dwustopniowe: stopień pierwszy - inżynierski. 

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł 

zawodowy: inżynier.  

 

Forma:                  Studia niestacjonarne  

 

Profil absolwenta: Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia posiada wiedzę 

pozwalającą na rozwiązywanie problemów technicznych, 

technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi 

pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, rozgraniczaniem i 

podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów 

rolnych i leśnych.  

 Absolwenci mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów 

administracji państwowej, w wydziałach ochrony środowiska, w 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurach 

projektowych, w firmach budowlanych lub też prowadzić własne 

przedsiębiorstwa świadczące usługi z szerokiego zakresu prac 

geodezyjnych. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową 

są podstawą do ubiegania się o nadanie państwowych uprawnień 

geodezyjnych oraz uprawnień z zakresu szacowania i wyceny 

nieruchomości. 

 

Specjalność:         Geodezja rolna i wycena nieruchomości 

 

 

Program kształcenia 

Na kierunku Geodezja i Kartografia, w ramach przedmiotów ogólnych, 

podstawowych, kierunkowych i programu indywidualnego Wydziału, realizowanych jest 

1510 godzin na studiach I stopnia (inżynierskich). W programie studiów są takie same 

przedmioty jak na studiach stacjonarnych, tylko w mniejszym wymiarze godzinowym. 
 


