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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-ZJK-GiGP-2  jest ustalenie zasad realizacji przedmiotów na 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 

3. TERMINOLOGIA  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych – W przypadku realizacji 
przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przez różnych 
kierowników przedmiotów odpowiadają za nadzór nad opracowaniem i 
opublikowaniem Regulaminu Zajęć 

4.2  Kierownicy przedmiotów – odpowiadają za przygotowanie i opublikowanie 
Regulaminu Zajęć 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1   Kierownik przedmiotu jest zobowiązany do przygotowania i opublikowania 
w Internecie Regulaminu Zajęć tego przedmiotu, zgodnego z Regulaminem 
Studiów 

5.2  Zasady zapisane w Regulaminie Zajęć podlegają omówieniu przez 
prowadzącego(-ych) dany przedmiot na pierwszych zajęciach dydaktycznych 

 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

7.4 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
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Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

8. ZAŁĄCZNIKI  

8.1 Wzór Regulaminu Zajęć 
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(WZÓR) 
REGULAMIN ZAJĘĆ1 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
REAL ESTATE MANAGEMENT 

Kod ECTS: 06914‐14‐B 
ECTS: 4,5 

 
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna 
Specjalność: Doradztwo na rynku nieruchomości 
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 
Forma studiów: Stacjonarne 
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia 
Rok/semestr: II/4 
Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia 
Liczba godzin w semestrze/tygodniu: 
wykłady: 30/2 
ćwiczenia: 30/2 

I. Obecność na zajęciach: 

1. Forma  uczestnictwa  w  zajęciach  –  udział  bezpośredni  w  zajęciach  realizowanych  w  sali 
ćwiczeniowej. 

2. Obecność studentów na wszystkich zajęciach  ćwiczeniowych  jest obowiązkowa. W przypadkach 
szczególnych  dopuszczalna  jest  usprawiedliwiona  nieobecność  (zwolnienie  lekarskie)  na  nie 
więcej  niż  15%  ogólnej  liczby  godzin  zajęć  obowiązkowych.  Obecność  na  ćwiczeniach  będzie 
sprawdzana i odnotowywana. 

II. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania,  tryb  i  terminarz  zaliczania, w  tym  sposób  i  tryb 
ogłaszania wyników oceny sprawozdań, kolokwiów, projektów i innych form zaliczania 

1. Sposób bieżącej kontroli wyników nauczania – sprawdziany i prace pisemne. 
2. Tryb i terminarz zaliczania – sprawdziany realizowane przed rozpoczęciem kolejnej nowej partii 

materiału. 
3. Sposób i tryb ogłaszania wyników – oceny ze sprawdzianów, sprawozdań, kolokwiów ogłaszane 

będą na kolejnych zajęciach po dacie ich przeprowadzenia lub oddania. 

III. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

1. Ćwiczenia uznaje się za zaliczone, w przypadku oddania zaliczonych sprawozdań oraz uzyskania 
co najmniej 60% z sumy punktów uzyskanych z: 
a) zaliczenia sprawozdań – punktowanych w skali 0–3 pkt, 
b) zaliczenia sprawdzianów – punktowanych w skali 0–3 pkt. 
W  przypadku  nie  uzyskania  60% wymaganych  punktów, warunkiem  zaliczenia  ćwiczeń  jest 
napisanie  kolokwium  poprawkowego  z  materiału  obejmującego  ćwiczenia.  Kolokwium 
poprawkowe  odbędzie  się  na  przedostatnich  zajęciach  w semestrze.  Udział  w  kolokwium 
poprawkowym jest ograniczony do ocen niedostatecznych. 

2. Egzamin ma formę testu 
a) egzamin  sesyjny  obejmował  będzie  zakres  materiałów  realizowany  podczas  wykładów  i 

ćwiczeń. 
b) egzamin  sesyjny  realizowany  jest wspólnie  dla  całego  roku w  formie  testu wielokrotnego 

wyboru z 4 odpowiedziami punktowanymi w skali 0 lub 1 oraz zadaniami punktowanymi po 

                                                 
1 Przed przygotowaniem Regulaminu Zajęć proszę  zapoznać  się  z Regulaminem Studiów oraz § 26 uchwały nr 106 Rady 
Wydziału Geodezji  i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 11  lutego 2014 
roku w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie 
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5 punktów za każde zadanie. Wynikiem zaliczenia jest uzyskanie, co najmniej 60 % punktów z 
testu, na który składają się pytania testowe oraz zadania. O liczbie zadań (zwyczajowo trzy) i 
pytań testowych (zwyczajowo 85) studenci będą powiadomieni przed testem; 

c) egzamin  poprawkowy  I  i  II  realizowany  jest  według  zasad  egzaminu  sesyjnego;  udział  w 
egzaminach poprawkowych I i II jest ograniczony do ocen niedostatecznych. 

d) nie przewiduje się egzaminu zerowego; 
e) zwolnienie  z  egzaminu  otrzymują  studenci,  którzy  w  trakcie  realizacji  ćwiczeń  uzyskali 

powyżej 95 % punktów (z dokładnością do 1% ‐ 94,00%). W przypadku zwolnienia z egzaminu 
studenci otrzymują ocenę uzyskaną na ćwiczeniach; 

f) do egzaminów mogą przystąpić tylko osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń. W przypadku 
gdy został wyznaczony termin egzaminu, a student nie uzyskał zaliczenia ćwiczeń, z egzaminu 
otrzymuje ocenę niedostateczną (brak zaliczonych zajęć obowiązkowych); 

g) obecność na testach może być kontrolowana fotograficznie; 
h) jakakolwiek  próba  korzystania  z  pomocy  osób  trzecich  w  trakcie  egzaminu  (ściąganie, 

korzystanie z innych nieuprawnionych pomocy) skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej. 
3. Student ma prawo wglądu do prac pisemnych. Student ma prawo przeglądać prace pisemne w 

godzinach konsultacji. Prace nie mogą być kopiowane. 

IV. Zasady ustalania ocen końcowych: 

Ocenę z zaliczenia zajęć obowiązkowych  i egzaminu uzyskuje się na podstawie punktacji. Gradacja 
ocen jest następująca: 

– dostateczny   (3.0)    60–68 % maksymalnej sumy punktów, (z dokładnością do   
1,00%, tj. od 59,00%) 

– dość dobry   (3.5)   69–76 % maksymalnej sumy punktów, 
– dobry   (4.0)   77–84 % maksymalnej sumy punktów, 
– dobry plus  (4.5)    85–92 % maksymalnej sumy punktów, 
– bardzo dobry  (5.0)   93–100 % maksymalnej sumy punktów. 

V. Możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas zaliczeń i egzaminów  

Podczas  sprawdzianów,  zaliczeń  i  egzaminów  studenci  nie mogą  korzystać  z  żadnych materiałów 
pomocniczych. Zabronione  są wszelkie  sposoby korzystania  z pomocy osób  trzecich niezależnie od 
formy ich realizacji.  

VI. Zasady realizacji konsultacji poza godzinami zajęć dydaktycznych 

Konsultacje  poza  godzinami  zajęć  dydaktycznych  realizowane  będą  w  pokoju  wykładowcy  w 
godzinach  konsultacji  opublikowanych  w  serwisie  wydziału  oraz  drogą  elektroniczną  z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej danrad@uwm.edu.pl.  
 
 
Radosław Wiśniewski 
…………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela 
 


