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Firma geodezyjna w praktyce
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Geodezja i Kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Poziom kształcenia
Studia inżynierskie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
DGIKS.Ii40K.98077c09abe8ffc93b94e282b4a47ccc.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Agnieszka Pęska-Siwik

Prowadzący zajęcia Agnieszka Pęska-Siwik

Okres
Semestr 7

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z specyfiką pracy w wykonawstwie geodezyjnym. W czasie zajęć
przekazana zostanie wiedza dotycząca wymagań formalnych i prawnych związanych z zakładaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii. Przedstawiona zostanie problematyka
dotycząca kosztów prowadzenia działalności oraz określania cen za wykonaną pracę.



2 / 5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
prawne, ekonomiczne i technologiczne zasady
prowadzenia działalności gospodarczej
z uwzględnieniem specyfikacji geodezyjnej

GIK1A_W02, GIK1A_W03,
GIK1A_W11 Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykonać symulację kosztów i zysków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu
geodezji i kartografii

GIK1A_U01, GIK1A_U02,
GIK1A_U03 Projekt

U2 utworzyć dokumentację dotyczącą założenia
i prowadzenia firmy geodezyjnej

GIK1A_U01, GIK1A_U02,
GIK1A_U03 Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
myśleć kategoriami przedsiębiorcy biorąc pod uwagę
znaczenie etyki zawodowej oraz pracy zespołowej
a także potrzebę samodoskonalenia zawodowego.

GIK1A_K01, GIK1A_K02,
GIK1A_K03, GIK1A_K04 Projekt

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
W  ramach  modułu  Student  zdobywa  wiedzę  i  umiejętności  w  zakresie  zakładania  i  prowadzenia  firmy  geodezyjnej  w
aspekcie  prawnym,  organizacyjnym  i  technologicznym.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe 30

Przygotowanie do zajęć 5

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

* Rys historyczny miernictwa w Polsce. Rola geodetów
uprawnionych i firm geodezyjnych we współczesnym
społeczeństwie.
* Geodeta zawodem zaufania publicznego. Pojęcie
"wolnego zawodu".
* Odpowiedzialność zawodowa i cywilna geodety.
* Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii.
* Geodeta jako pracownik, właściciel firmy, urzędnik i
biegły sądowy. Zalety i wady pracy na różnych
stanowiskach i w różnych środowiskach. Warunki
pracy osoby prowadzącej własną firmę geodezyjną.
* Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
w dziedzinie geodezji i kartografii. Nazwa firmy.
Reklama firmy.
* Udział w życiu środowiska zawodowego. Organizacje
geodetów. Poszanowanie interesów innych firm.
* Negocjacje. Porozumiewanie się z zleceniodawcą i
urzędnikiem. Geodeta jako mediator podczas
czynności na gruncie.

W1 Wykład

2.

1. Zasady sprawnego działania firmy geodezyjnej
Organizacja czasu. Jakość i terminowość
wykonywanych prac. Pozyskiwanie zleceń. Współpraca
ze zleceniodawcą.
2. Dokumentacja firmy geodezyjnej
Prowadzenie księgi robót. Zasady archiwizacja
dokumentów. Notatnik ustaleń i procedur
technicznych i formalnych.
3. Współpraca geodety z Ośrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Koncepcja pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Obowiązki i prawa urzędnika.
Wykorzystaniu systemu elektronicznego do zgłaszania
prac geodezyjnych i kontaktów z ODGiK (WebEwid,
Geoportal).
4. Technologia i technika pracy
Dobór techniki wykonania prac, dobór sprzętu i
wykonawców.
5. Planowanie pracy.
Określanie czasu niezbędnego do wykonania pracy
geodezyjnej. Cykl technologiczny zlecenia.
6. Praca terenowa
Organizacja pracy terenowej. Pomiary kontrolne.
7. Finanse
Ustalanie cen wykonywanych prac. Zasady uczciwej
konkurencji. Problematyka zaniżania cen.
Koszty utrzymania firmy.
8. Koszty założenia firmy geodezyjnej
Tworzenie biznesplanu. Analiza finansowa i analiza
rynku.
9. Zatrudnienie pracownika w firmie geodezyjnej

W1, U1, U2, K1 Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Prace kontrolne i przejściowe, Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Projekt, Zdalne kształcenie, Praca
grupowa, Odwrócona klasa (flipped classroom), Problem based learning, Burza mózgów
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Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład Kolokwium
Pozytywne zaliczenie kolokwium -
zgodnie z regulaminem AGH uzyskanie
co najmniej 50% punktów.

Ćwiczenia projektowe Kolokwium, Projekt Zaliczone wszystkie kolokwia i wszystkie
projekty.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Zajęcia ćwiczeniowe zaliczane są na podstawie wykonanych projektów.

Sposób obliczania oceny końcowej

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i wykonanych projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Zaległości należy nadrobić zgodnie z informacjami uzyskanymi od prowadzącego na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Literatura
Obowiązkowa

* Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia — [Professional qualifications in1.
geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS., Agnieszka PĘSKA-
SIWIK, Piotr BENDUCH — Wyd. 7 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2018
* Wykonawstwo geodezyjne — [Geodetic execution] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS. — Katowice : Wydawnictwo Gall,2.
2007. — 363 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN 978-83-60968-01-7
* Firma geodezyjna. Kanony i etos zawodu/ Władysław BAKA. — Wyd. 1— Katowice : Wydawnictwo Gall, 2014.3.
* Podstawy katastru / Ryszard HYCNER — Kraków:Wydawnictwo AGH, 2004.4.
* Zagadnienia geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami/ Ryszard HYCNER — Wyd. 1— Katowice : Wydawnictwo5.
Gall, 2016.

Badania i publikacje
Publikacje

* Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii : zakres 1 i 2 : wybrane zagadnienia — [Professional qualifications in1.
geodesy and cartography : range 1 and 2 : selected problems] / Ryszard HYCNER, Paweł HANUS., Agnieszka PĘSKA-
SIWIK, Piotr BENDUCH — Wyd. 7 [zm. i uzup.]. — Katowice : Wydawnictwo Gall Olgierd Graca, cop. 2018
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego

GIK1A_K02 odpowiedzialnego i zgodnego z etyką wykonywania zawodu

GIK1A_K03 wypełniania zobowiązań społecznych i działalności na rzecz społeczeństwa i interesu publicznego

GIK1A_K04 myślenia kategoriami przedsiębiorczości i marketingu

GIK1A_U01
pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury polskiej i obcej, samokształcić się, wyciągać
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie z pozyskanych informacji, szczególnie w zakresie geodezji i
kartografii i dziedzin pokrewnych

GIK1A_U02
porozumiewać się przy użyciu różnych technik właściwych do realizacji zadań inżynierskich w geodezji i
kartografii oraz przekazywać posiadaną wiedzę innym środowiskom zawodowym, w tym przygotować
pisemnie i zaprezentować ustnie w języku polskim i obcym opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu
geodezji i kartografii

GIK1A_U03 pracując samodzielnie jak i w zespole, opracować harmonogram działań inżynierskich oraz dokonać wstępnej
analizy ekonomicznej i waloryzacji środowiskowej,

GIK1A_W02 zasady zarządzania, pozwalające na zrozumienie społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w szczególności w zakresie geodezji i kartografii

GIK1A_W03 przepisy prawa geodezyjnego, prawa pokrewne, prawa dotyczace ochrony własności intelektualnej, prawo
patentowego, oraz zadania i kompetencje organów administracji państwowej i samorządowej

GIK1A_W11 społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz trendy
rozwojowe w zakresie geodezji i kartografii i dziedzinach pokrewnych


