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U C H W A Ł A    Nr   297 

 

 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 16 lutego 2016 roku 

 

 

w sprawie: zmiany oferty kształcenia na kierunku geodezja i kartografia 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, pkt 2 Statutu 

Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 

2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w 

związku z Uchwałą Nr 634 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie 

ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących 

uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów 

studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających, Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

postanawia co następuje: 

  

§ 1 

Na kierunku geodezja i kartografia: 

1) tworzy się specjalność pn.: „gospodarka nieruchomościami”,  realizowaną na 

poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze                       

3-semestralnym, o profilu ogólnoakademickim. 

2) likwiduje się specjalność pn.: „geodezja i szacowanie nieruchomości”, realizowaną na 

poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w wymiarze        

3-semestralnym, o profilu  ogólnoakademickim. 

 

§ 2 

 

Kształcenie na utworzonej specjalności prowadzone będzie od 1 października 2017 roku na 

podstawie programu kształcenia, programu studiów,  w tym planu studiów dostosowanych do 

efektów kształcenia określonych przez Senat Uczelni dla studiów drugiego stopnia kierunku 

geodezja i kartografia.  

 

§ 3 

 

1. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz uzyskują tytuł zawodowy 

„magister inżynier” zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w zakresie zrealizowanej 

specjalności.  

2. Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanej specjalności, o której mowa w §1 pkt 2 

kontynuują naukę do zakończenia cyklu kształcenia 2016/2017. 

 

§ 4 

 

1. Wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku „geodezja 

i kartografia” studiów drugiego stopnia stanowi załącznik nr 1. 



 2 

2. Proporcja liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby 

studiujących stanowi: 

a) dla kierunku geodezja i kartografia - 1:15. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 
 

 

Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

……………………… 

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 

 
  


