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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa - geodezyjna

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
WIL BUD oIN D1 14/15

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

0.50
4

Semestry

2

3

Liczba tygodni
Semestr

Liczba tygodni

4

2.00

Cele przedmiotu

Cel 1 nabycie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych
Cel 2 nabycie umiejętności wykonywania i odczytywania map

Kod archiwizacji: 13B844CB
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu geodezji

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza zna zasady dotyczące zapisu i odczytu rysunków geodezyjnych
EK2 Umiejętności Potrafi wykonywać podstawowe pomiary kątowo-liniowe i sporząrzać do nich dokumentaję
EK3 Umiejętności Potrafi wykonywać podstawowe pomiary wysokościowe i sporząrzać do nich dokumentaję
EK4 Umiejętności Portafi wykorzystywać mapy geodezyjne

6

Treści programowe
Praktyka zawodowa
Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

PZ1

Prace terenowe obejmujące: sprawdzenie niwelatora, niwelacja powierzchniowa
metodą siatkową, profile poprzeczene i podłużne terenu oraz drogi, tyczenie
zadanej wysokości punktu, pomiar osnowy w postaci wieloboku, pomiary
sytuacyjne metodą biegunową,tyczenie punktów głownych obiektu, pomiar
wychylenia obiektu

20

PZ2

prace własne studenta w grupkach pomiarowych obejmujące: opracowanie
wyników sprawdzenia niwelatora, obliczenie oraz wykonanie modelu rzeźby terenu
w postaci mapy warstwicowej, obliczenie oraz opracowanie rysunków przekrojów
podłużnych terenu oraz drogi, opracowanie danych do wytyczenia punktów
o zadanej wysokości, obliczenie (wyrównanie) osnowy w postaci wieloboku,
obliczenie oraz opracowanie mapy sytuacyjnej w skali 1:500 z pomiarów
sytuacyjnych metodą biegunową, opracowanie danych do wytyczenia obiektu,
obliczenie wartości wychylenia budynku oraz opracowanie wykresu wychylenia

50

PZ3

Konsultacje wykonanych prac w terenie oraz dokumentacji sporządzanej na
podstawie pomiarów terenowych

10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

0.50

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie potrafi określić zasad tworzenia i odczytu na mapach geodezyjnych

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe zasady odczytu na mapach

Na ocenę 3.5

Zna podstawowe zasady tworzenia i odczytu na mapach

Na ocenę 4.0

Zna zasady tworzenia, odczytu map i z nielicznymi błędami interpretuje dane na
mapie
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Na ocenę 4.5

Zna zasady tworzenia i odczytu map i bezbłędnie inteprtetuje dane na mapie

Na ocenę 5.0

Zna zasady tworzenia i odczytu, map, bezpłędnie interpretuje informacje na
mapie i potrafi okreslić zastosowanie poszczególnych map w praktyce
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wmienić metod pomiarów kątowo-liniowych

Na ocenę 3.0

Potrafi nazwać podstawowe przyrządy geodezyjne stosowane do pomiarów kątów
i długości i wymienić ich zastosowanie w pomiarach

Na ocenę 3.5

Potrafi wykonać samodzielnie proste pomiary kątowo- liniowe

Na ocenę 4.0

Potrafi wykonać pomiary kątowo- liniowe samodzielnie i z pomocą nauczyciela
opracować ich wyniki

Na ocenę 4.5

Potrafi wykonać pomiary kątowo- liniowe samodzielnie i samodzielnie opracować
ich wyniki z niewielkimi błędami

Na ocenę 5.0

Potrafi wykonać pomiary kątowo- liniowe samodzielnie i bezbłędnie
zinterpterować ich wyniki
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wymienić metod pomiarów wysokościowych

Na ocenę 3.0

Potrafi nazwać podstawowe przyrządy geodezyjne stosowane do pomiarów
wysokościowych i określić ich zastosowanie w pomiarach

Na ocenę 3.5

Potrafi wykonać samodzielnie proste pomiary wysokościowe

Na ocenę 4.0

Potrafi wykonać pomiary wysokościowe samodzielnie i z pomocą nauczyciela
opracować ich wyniki

Na ocenę 4.5

Potrafi wykonać pomiarywysokościowe samodzielnie i samodzielnie opracować ich
wyniki z niewielkimi błędami

Na ocenę 5.0

Potrafi wykonać pomiary wysokościowe samodzielnie i bezbłędnie zinterpterować
ich wyniki
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wykonywać pomiarów na mapach

Na ocenę 3.0

Potrafi obliczyć współrzędne punktów na mapie korzystając z informacji
zawartych na mapie

Na ocenę 3.5

Potrafi obliczyć współrzędne punktów na mapie i skorygować je ze względu na
deformacje

Na ocenę 4.0

Na podstawie obliczonych współrzednych punktów na mapie potrafi z niewielkimi
błędami wykonywać obliczenia, potrafi z niewielkimi błędami nanosić punkty na
mapę w danej skali
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Na ocenę 4.5

Na podstawie obliczonych współrzednych punktów na mapie potrafi bezbłędnie
wykonywać obliczenia, potrafi bezbłędanie nanosić punkty na mapę w danej skali

Na ocenę 5.0

Portafi bezbłędnie wykonywać pomairy i obliczenia korzystając z danych na
mapie, potrafi bezbłędnie kartować mapę

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

EK1

K_W02,
K_W03

EK2

11

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1 Cel 2

N1

F1 P1

K_U14, K_K01,
K_K02, K_K05,
K_K10

Cel 1 Cel 2

N1

F1 P1

EK3

K_U14, K_K01,
K_K02, K_K05,
K_K10

Cel 1 Cel 2

N1

F1 P1

EK4

K_U14, K_K01,
K_K02, K_K10

Cel 1 Cel 2

N1

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Jamka M., Zielina L. — Geodezja inżynieryjna. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych,
Kraków, 2004, PK
[2 ] Gogoliński W., Jamka M, Zielina L. — Miernictwo kolejowe T1,2, Warszawa, 1989, WKiŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Sergiusz Lisowski (kontakt: sergiusz.lisowski@interia.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr inż. Sergiusz Lisowski (kontakt: sergiusz.lisowski@interia.pl)
2 mgr inż. Aleksandra Pawlak-Burakowska (kontakt: apawlak@pk.edu.pl)
3 mgr inż. Małgorzata Urbanek (kontakt: malgorzataurbanek@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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