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Raport ewaluacji jakości kształcenia przygotowano na podstawie zaleceń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w oparciu o następujące procedury: WSZJK-PS-OP-GiGP-1 – Procedura oceny procesu kształcenia na 

poszczególnych kierunkach i specjalnościach, WSZJK-Z-GiGP-1 – Procedura oceny jakości zajęć i warunków ich 

prowadzenia, WSZJK-PD-GiGP-5 – Procedury monitoringu procesów dyplomowania, monitoringu tematyki 

realizowanych prac dyplomowych, monitoringu procesu przygotowywania prac dyplomowych, monitoringu procesów 

recenzowania prac dyplomowych i monitoringu wyników procesu dyplomowania, WSZJK-PD-GiGP-4 – Procedura 

monitoring procesów egzaminowania, WSZJK-A-GiGP-1 – Procedura oceniania kadry dydaktycznej, WSZJK-A-

GiGP-4 – Procedura hospitacji zajęć, WSZJK-PS-OP-GiGP-3 – Procedura oceny powiązania kształcenia realizowanego 

na Wydziale z praktyką oraz rynkiem pracy, WSZJK-ZJK-GiGP-2 Procedura opracowania Regulaminu Zajęć, WSZJK-

ZJK-GiGP-5 Procedura weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów i absolwentów w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jaki jego części składowych 

(moduły kształcenia), WSZJK-ZJK-GiGP-4 Procedura przygotowania i publikacji elektronicznej wersji materiałów 

dydaktycznych, WSZJK-PS-Z-GIPB-1 Procedura działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w obszarze 

zasobów do nauki i wsparcia dla studentów i doktorantów. 
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Rozdział 1 Raport z oceny procesu kształcenia na poszczególnych 
kierunkach i specjalnościach 

Zapewnianie jakości kształcenia na Wydziale realizowane jest w oparciu o: Uchwałę 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, Decyzję nr 16/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2014 roku w 

sprawie wprowadzenia druku Regulaminu Zajęć, Decyzję nr 17/2014 Dziekana Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 

2014 roku w sprawie wprowadzenia druku ewidencji obecności studenta na zajęciach 

obowiązkowych, Decyzję nr 25/2014 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie 

procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Decyzję nr 26/2014 Dziekana 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów Wydziałowego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 
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Rozdział 2 Raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród 
studentów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

 

Raport z przeprowadzonej ankiety obejmuje 2 semestry roku akademickiego 2016/2017 (letni i 

zimowy). Tabela 1 i Rysunek 1 oraz 2 przedstawiają średnie oceny i liczby ankiet oraz liczby 

ankietowanych pracowników dla poszczególnych jednostek Wydziału. Przyjęto strukturę WGIPB 

obowiązującą do czerwca 2017 r. 

Tabela 1. Wyniki ankiet przedmiotów wśród studentów z podziałem na jednostki – liczba ankiet 

liczba 

odpowiedzi 

(ankiet) IB IG KAGIK KGNiRR KPIIP KGS KGSIN KFIT KZN CDRŚK 

min 

2016Z 

27 18 9 36 18 18 40 27 72 54 

2016L 

12 6 11 12 6 6 24 24 18 18 

max 

2016Z 

514 314 223 233 377 279 81 315 409 54 

2016L 

276 246 174 60 143 122 120 138 186 78 

mediana 126 121 117 125 121 114 117 135 117 66 

 

 

Rysunek 1. Wyniki ankiet (oceny) przedmiotów wśród studentów z podziałem na jednostki 
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Rysunek 2. Liczba osób w jednostkach poddanych ocenie 

 

We wszystkich jednostkach średnia ocena przekracza 4,20. W 6 jednostkach odnotowano średnie 

powyżej średniej dla całego Wydziału (kształtującej się na poziomie 4,60). Studenci wypełniają 

większą liczbę ankiet w semestrze zimowym, badanie przeprowadzone w okresie letnim 

(obejmującym przerwę wakacyjną) budzi mniejsze zainteresowanie . 
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Rozdział 3 Wydziałowy Plan Hospitacji zajęć dydaktycznych na rok 
akademicki 2017/2018 

Na podstawie oceny realizacji zajęć dydaktycznych wykonanej przez studentów Wydziału za 

pośrednictwem elektronicznych ankiet oraz komentarzy za semestr zimowy i letni roku 

akademickiego 2016/2017 wytypowano nauczycieli akademickich u których zostaną 

przeprowadzone hospitacje zajęć dydaktycznych. 

 

Tabela 2. Wykaz planowanych hospitacji 

LP. IMIĘ I NAZWISKO HOSPITOWANEGO JEDNOSTKA 

1 dr inż. Wioleta Błaszczak - Bąk IG 

2 dr inż. Beata Wieczorek IGiK 

3 dr inż. Szymon Sawczyński IB 

4 mgr inż. Arkadiusz Panuś IB 

 

Hospitacje mają na celu zweryfikowanie opinii podanych w ankietach oraz zwrócenie uwagi 

prowadzących na zagadnienia wymieniane w ankietach. 
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Rozdział 4 Raport z monitoringu procesów egzaminowania 

4.1 Zagadnienia egzaminacyjne 

W celu usprawnienia procesu raportowania wprowadzono formularz stosowany podczas egza-

minu dyplomowego: Formularz podsumowania egzaminów dyplomowych WGIPB jest uzupełniany 

przez przewodniczącego komisji po każdym przeprowadzonym egzaminie. 

We wrześniu roku akademickiego 2016/2017 poddano analizie procedurę podsumowania egza-

minów dyplomowych. W celu usprawnienia podsumowania procesu dyplomowania przyjęto roz-

wiązanie polegające na przesyłaniu przed każdym egzaminem dyplomowym do przewodniczącego 

komisji elektronicznej wersji Formularza podsumowania egzaminów dyplomowych WGIPB. Wy-

pełnienie tabel w wersji elektronicznej jest dobrowolne. 

 

Tabela 3. Formularz podsumowania egzaminów dyplomowych WGIPB 
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Zgodnie z Uchwałą nr 269 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie 

zakresu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa dokonano po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia weryfikacji zagadnień egzaminacyjnych. Podczas przygotowania 

zagadnień egzaminacyjnych zwrócono szczególną uwagę na zgodność zagadnień z 

zakwalifikowanymi przedmiotami do kategorii: 

- zagadnienia kierunkowe – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych, 

- zagadnienia specjalnościowe – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z przedmiotów 

specjalnościowych. 

Studentów przystępujących do obrony nie objętych obecnymi zmianami obowiązują 

wcześniejsze zagadnienia egzaminacyjne, zgodne z programem ukończonych studiów. 

4.2 Wyniki procesów egzaminowania 

Analizy wyników procesów egzaminowania dokonano na podstawie wyników obron za rok 

akademicki 2016/2017 tj. od 10.2016 do 09.2017 włączając w to planowe obrony w lutym i 

czerwcu 2017r. oraz przeprowadzone egzaminy dyplomowe wynikające z przesunięć terminów 
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realizacji prac dyplomowych zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Warmińsko - 

Mazurskiego w Olsztynie. 

Łącznie w ocenianym okresie przeprowadzono 756 obrony prac dyplomowych, w tym 438 

egzaminów inżynierskich i 318 egzaminów magisterskich. Na kierunku Geodezja i Kartografia 

przeprowadzono odpowiednio 139 egzaminów magisterskich i 208 egzaminów inżynierskich. Na 

kierunku Gospodarka Przestrzenna przeprowadzono odpowiednio 117 egzaminów magisterskich i 

104 egzaminów inżynierskich. Na kierunku Budownictwo przeprowadzono odpowiednio 62 

egzaminów magisterskich i 126 egzaminów inżynierskich. 

Przeegzaminowano 416 kobiet oraz  340 mężczyzn. 

Poniższe tabele oraz wykresy prezentują wyniki egzaminu dyplomowego dla kierunków 

Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Budownictwo. 

 

Tabela 4. Wyniki egzaminu dyplomowego dla kierunków Geodezja i Kartografia 

Egzamin kierunek Geodezja i Kartografia 

  magisterski inżynierski 

ocena promotora recenzenta ocena promotora recenzenta ocena 
5 92 57 5 92 57 5 

4,5 27 38 4,5 27 38 4,5 

4 16 30 4 16 30 4 

3,5 4 5 3,5 4 5 3,5 

3 0 9 3 0 9 3 

2 0 0 2 0 0 2 

 

 

Rysunek 3. Wyniki oceny prac dyplomowych (Geodezja i Kartografia) 
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Tabela 5. Wyniki egzaminu dyplomowego dla kierunków Gospodarka Przestrzenna 

 Egzamin kierunek Gospodarka Przestrzenna 

  magisterski inżynierski 

ocena promotora recenzenta pracy promotora recenzenta pracy 

5 74 57 73 72 51 68 

4,5 23 26 13 15 28 12 

4 19 24 13 15 16 18 

3,5 1 6 7 1 7 5 

3 0 4 1 1 2 1 

2 0 0 0 0 0 0 

 

 

Rysunek 4. Wyniki oceny prac dyplomowych (Gospodarka Przestrzenna) 

 

Tabela 6. Wyniki egzaminu dyplomowego dla kierunków Budownictwo 

 Egzamin kierunek Budownictwo 
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ocena promotora recenzenta pracy promotora recenzenta pracy 
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Rysunek 5. Wyniki oceny prac dyplomowych (Budownictwo) 

 

W analizowanym okresie na kierunku Geodezja i Kartografia przeważają oceny bardzo dobre, 

zarówno na egzaminie magisterskim jak i inżynierskim. Sporadycznie występują oceny dostateczne  
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na egzaminie magisterskim jak i inżynierskim. Sporadycznie występują oceny dostateczne  
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Do analizy przyjęto ostateczne wyniki egzaminów łącznie z egzaminem poprawkowym. 

W analizowanym okresie zanotowano 15 niezdanych egzaminów dyplomowych w pierwszym 

terminie. 

 

Tabela 7. Struktura ocen z egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 

 
Egzamin dyplomowy 
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Liczba 

ocen 
15 3 85 254 151 263 
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terminie obrony. 
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Rozdział 5 Raport z monitoringu procesów dyplomowania 

W raporcie uwzględniono: kompetencje opiekunów prac dyplomowych, tematykę realizowanych 

prac dyplomowych, proces przygotowywania prac dyplomowych, proces recenzowania prac 

dyplomowych oraz wyniki procesu dyplomowania. 

5.1 Kompetencje opiekunów prac dyplomowych 

W roku akademickim 2015/2016 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych WGIPB zaproponowali 

adiunktów i starszych wykładowców do prowadzenia prac dyplomowych. Na posiedzeniu Rady 

Wydziału w dniu 21 września 2015 roku zaproponowane osoby zostały upoważnione do 

prowadzenia prac dyplomowych planowanych do obrony w roku 2016/2017. 

Do prowadzenia prac dyplomowych upoważnionych zostało 105 osób (Załącznik nr 1). 

5.2 Tematyka realizowanych prac dyplomowych 

Na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa prace dyplomowe prowadzone są z 

zakresu geodezji i kartografii w obszarze nauk technicznych, gospodarki przestrzennej w obszarze 

nauk technicznych i społecznych oraz budownictwa w obszarze nauk technicznych. Osoby 

upoważnione przygotowują tematy prac dyplomowych zgodnie z zakresem swoich zainteresowań i 

dorobku naukowego. Tematy zostały zatwierdzone przez Rady Jednostek Organizacyjnych oraz 

Wydziałową Komisję ds. Kształcenia. 

5.3 Proces przygotowywania prac dyplomowych 

W terminie przewidzianym w regulaminie studiów przygotowano i obroniono 253 prace 

inżynierskie oraz 114 prac magisterskich. 

5.4 Proces recenzowania prac dyplomowych 

Wszystkie prace dyplomowe podlegały procesowi recenzji. Prace magisterskie przygotowane pod 

kierunkiem upoważnionych adiunktów zostały poddane recenzji pracownikom Wydziału ze 

stopniem co najmniej doktora habilitowanego. 

5.5 Wyniki procesu dyplomowania 

Łącznie w ocenianym okresie przeprowadzono 756 obron prac dyplomowych, w tym 438 

egzaminów inżynierskich i 318 egzaminów magisterskich. Na kierunku Geodezja i Kartografia 

przeprowadzono odpowiednio 139 egzaminów magisterskich i 208 egzaminów inżynierskich. Na 

kierunku Gospodarka Przestrzenna przeprowadzono odpowiednio 117 egzaminy magisterskie i 104 

egzaminy inżynierskie. Na Budownictwie przeprowadzono 126 egzaminów inżynierskich i 62 

egzaminów magisterskich. 

Przeegzaminowano 416 kobiet oraz 340 mężczyzn. 

Zgodnie z 45 ust. 9 Regulaminu Studiów – stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 717 Senatu 

UWM z dnia 24.04.2015 r. Komisja Egzaminacyjna zdecydowała się na podwyższenie oceny na 

dyplomie: na kierunku geodezja i kartografia 7 absolwentom studiów inżynierskich, 4 absolwentom  

studiów magisterskich, na kierunku gospodarka przestrzenna  6 absolwentom studiów inżynierskich 

oraz 1 absolwentowi studiów magisterskich, natomiast na kierunku budownictwo 5 absolwentom 

studiów inżynierskich i 4 absolwentom studiów magisterskich. 

Zestawienie ocen na dyplomach zawarte zostało w tabeli 8. 
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Tabela 8. Zestawie ocen na dyplomie 

  Ostateczna ocena na dyplomie 

oceny GIK inż. GIK mgr GP inż. GP mgr B inż. B mgr Razem 

3 1 0 0 0 0 0 1 

3,5 54 7 14 4 19 0 98 

4 97 48 43 37 81 22 328 

4,5 33 41 23 30 14 15 156 

5 23 43 24 46 12 25 173 

Razem: 756 

 

Na wykresie (rysunek 6) przedstawiono rozkład ocen na dyplomie absolwentów WGIPB 

wszystkich kierunków  z podziałem na  studia magisterskie i inżynierskie. 

 

 

Rysunek 6. Oceny na dyplomie 
 

Absolwenci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 

2016/2017 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (43,4%). Potem w kolejności: bardzo dobrą 

(23,40%), dobrą plus (20,6%), dostateczną plus (13,0%) i dostateczną (0,1%). Udział % ocen na 

poszczególnych kierunkach przedstawiono w tabeli 9. 

 

Tabela 9. Procentowy udział ocen 

oceny GiK inż. GiK mgr GP inż. GP mgr B inż. B mgr 

3 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3,5 26,0% 5,0% 13,5% 3,4% 15,1% 0,0% 

4 46,6% 34,5% 41,3% 31,6% 64,3% 35,5% 

4,5 15,9% 29,5% 22,1% 25,6% 11,1% 24,2% 

5 11,1% 30,9% 23,1% 39,3% 9,5% 40,3% 
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Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia po studiach inżynierskich w roku akademickim 

2016/2017 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (46,6%). Potem w kolejności: dostateczną plus 

(26,0%), dobrą plus (15,9%), bardzo dobrą (11,1%) i dostateczną (0,5%). 

Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia po studiach magisterskich w roku akademickim 

2016/2017 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (34,5%). Potem w kolejności: bardzo dobrą 

(30,9%), dobrą plus (29,5%), dostateczną plus (5,0%). 

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna po studiach inżynierskich w roku akademickim 

2016/2017 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (41,3%). Potem w kolejności:  bardzo dobrą 

(23,1%),  dobrą plus (22,1%), dostateczną plus (13,5%). 

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna po studiach magisterskich w roku akademickim 

2016/2017 najczęściej kończyli studia z oceną bardzo dobrą (39,3%). Potem w kolejności: dobrą 

(31,6%), dobrą plus (25,6%), dostateczną plus (3,4%). 

Absolwenci kierunku Budownictwo po studiach inżynierskich w roku akademickim 2016/2017 

najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (64,3%). Potem w kolejności: dostateczną plus (15,1%), 

dobrą plus (11,1%) i bardzo dobrą (9,5%). 

Absolwenci kierunku Budownictwo po studiach magisterskich w roku akademickim 2016/2017 

najczęściej kończyli studia z oceną bardzo dobrą (40,3%). Potem w kolejności: dobrą (35,5%) oraz 

dobrą plus (24,2%). 
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5.5.1 Odsiew studentów na kierunku geodezja i kartografia 

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017 –   31 %. 

 

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli 

studiów w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017 –  73 %. 

 

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017 –   29 %. 

 

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017 –  58 %. 

 

Ogółem dla studentów studiów stacjonarnych w okresie sprawozdawczym procent studentów, 

którzy nie ukończyli studiów w przewidzianym w programie kształcenia terminie wynosi 30 %, a 

dla studiów niestacjonarnych 69 %. 

Głównymi przyczynami odsiewu są: 

 rezygnacja ze studiów, 

 nieuzyskanie zaliczenia semestru w określonym  w terminie, 

 niezłożenie pracy dyplomowej w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów. 

 

5.5.2 Odsiew studentów na kierunku gospodarka przestrzenna 

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017- 25 %. 

 

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017- 94 %. 

 

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017- 17%. 

 

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017- 35%. 

 

Ogółem dla studentów studiów stacjonarnych w okresie sprawozdawczym procent studentów, 

którzy nie ukończyli studiów w przewidzianym w programie kształcenia terminie wynosi 30%, a 

dla studiów niestacjonarnych 68 %. 

Głównymi przyczynami odsiewu są: 

 rezygnacja ze studiów, 

 nieuzyskanie zaliczenia semestru w określonym  w terminie, 

 niezłożenie pracy dyplomowej w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów. 

 

5.5.3 Odsiew studentów na kierunku Budownictwo 

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017-66%. 
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Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017-97%. 

 

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017 - 72 %. 

 

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli studiów  

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2017- 78%. 

 

Ogółem dla studentów studiów stacjonarnych w okresie sprawozdawczym procent studentów, 

którzy nie ukończyli studiów w przewidzianym w programie kształcenia terminie wynosi 68%, a 

dla studiów niestacjonarnych 88%. 

Głównymi przyczynami odsiewu są: 

 rezygnacja ze studiów, 

 nieuzyskanie zaliczenia semestru w określonym  w terminie, 

 niezłożenie pracy dyplomowej w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów. 
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Rozdział 6 Raport z oceny jakości zajęć i warunków ich prowadzenia 

6.1 Ocena wyników ankiet i hospitacji zajęć, 

6.1.1 Ocena wyników ankiet 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet oceny procesu dydaktycznego wśród studentów 

wytypowano osoby do przeprowadzenia hospitacji zajęć. 

6.1.2 Ocena wyników hospitacji zajęć 

W roku akademickim 2016/2017 wzorem lat ubiegłych przeprowadzono hospitacje na WGIPB.  

W trakcie hospitacji oceniano min.: punktualność, odnotowanie obecności studentów na zajęciach, 

wykorzystanie multimediów, punktualność zakończonych zajęć, trafność określenia tematu i celu 

zajęć, trafność doboru metod pracy do tematu i celu zajęć, realizacja celu nauczania, zgodność 

treści merytorycznej z sylabusem, dobór środków dydaktycznych, tempo prowadzenia zajęć,  

stopień uporządkowania treści, stopień zainteresowania studentów zajęciami, wykazanie związku 

tematu zajęć z praktyką. Z przeprowadzonych hospitacji sporządzono protokoły i przekazano je do 

CNiK. Wyniki hospitacji zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Wyniki hospitacji – oceny hospitowanych osób. 

Ocena 
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5 4 3 5 3 2 3 2 1 

1 4 2 3 

Wysoka     1 1 2 1 4 3 1 1 2 3 1 3 3 

Średnia      1 1   1  1 2 2 1 1  

Niska            
 

1     

Bardzo 

niska 
  

  
       

  

    

*zaznaczono jednocześnie bardzo wysoko i wysoko (u 1 osoby). 

** brak zaznaczenia (u 2 osób). 
*** brak zaznaczenia (u 2 osób). 



17 

 

6.2 Ocena warunków kształcenia, a zwłaszcza infrastruktury 
dydaktycznej. 

6.2.1 Wielkości i stanu sal dydaktycznych. 

Wszystkie obiekty naukowo-dydaktyczne Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa zlokalizowane są w Kortowie (dzielnica Olsztyna). W użytkowaniu Wydziału 

znajdują się obecnie 6 obiektów. Główna siedziba Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa zlokalizowana jest przy ul. Prawocheńskiego 15. Pozostałe budynki to 

Oczapowskiego 1, Heweliusza 12, Heweliusza 12a, Heweliusza 5, Heweliusza 4. W miarę potrzeb 

Wydział korzysta również z obiektów ogólnouczelnianych, głównie dużych sal wykładowych 

(zlokalizowanych m. in. w Bibliotece Uniwersyteckiej) oraz sal ćwiczeniowych Wydziału Nauk 

Technicznych zlokalizowanych w budynku przy ul. Heweliusza 14. Wykaz sal dydaktycznych wraz 

z opisem ich wyposażenia stanowi (Załącznik 2). 

 

6.2.2 Wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. 

Specyfika realizowanych zajęć na kierunkach „budownictwo”; „geodezja i kartografia”; 

„gospodarka przestrzenna” oraz nowym kierunku „inżynieria informacji”  wymaga odpowiedniego 

wyposażenia sal i laboratoriów komputerowych oraz nowoczesnego sprzętu i aparatury. Sale oraz 

laboratoria komputerowe wyposażone są w ponad 190 komputerów. Wykaz sal dydaktycznych i 

pracowni komputerowych Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa stanowi 

(Załącznik nr 2), natomiast wykaz sprzętu wykorzystywanego w dydaktyce przez poszczególne 

jednostki Wydziału stanowi (Załącznik nr 3). Laboratoria komputerowe włączone są w sieć 

komputerową z dostępem do Internetu. W ramach przyjętego Programu Rozwoju Informatyki na 

Wydziale sale komputerowe zostały wyposażone w wysokiej klasy komputery dedykowane do 

pracy z oprogramowaniem typu CAD i GIS, został również rozpoczęty projekt modernizacji 

infrastruktury elektrycznej w salach dydaktycznych obejmujący możliwość korzystania z własnych 

komputerów przenośnych. Większość pracowni dydaktycznych jest objęta zasięgiem sieci 

bezprzewodowej EDUROAM co pozwala studentom, doktorantom i pracownikom na realizację 

zajęć również na urządzeniach mobilnych. W trakcie realizacji zajęć dydaktycznych i pracy własnej 

studenci mają możliwość korzystania w poszczególnych salach jednostek organizacyjnych 

Wydziału z oprogramowania dydaktycznego. Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego został doposażony w 

dodatkowy nowoczesny sprzęt pomiarowy. 

 

6.2.3 Dostosowanie obiektów dydaktycznych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Dostosowanie obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych (występowania barier 

architektonicznych i komunikacyjnych w obrębie budynków Wydziału Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa) nie uległo zmianie w stosunku do roku 2016. Budynek mieszący się 

przy ul. Prawocheńskiego 15 jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w 

ograniczonym zakresie – wejście główne nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. 

W budynku znajduje się winda, która ułatwia komunikację, ale w ograniczonym zakresie (winda 

nie obsługuje tak zwanej ”starej” części budynku, więc osoby z ewentualnymi ograniczeniami 

ruchowymi mają kłopot z bezproblemowym dotarciem do sali dydaktycznej nr 217). Należy 

podkreślić istnienie specjalnie wydzielonych stref parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek przy ul. Heweliusza 5 jest wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynki 

przy ulicy Heweliusza 12 i Oczapowskiego 1 nie są przystosowane do wejścia do nich osób 

niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów i wind). 
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6.2.4 Ocena jakości księgozbioru, dostępu studentów do biblioteki i 
czytelni oraz komputerowych baz danych i katalogów zarówno w 
Uniwersytecie jak i poza nim. 

 Biblioteka Uniwersytecka od początku funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego stanowi ważny element struktury uczelni, wspierając profesjonalny proces naukowo-

badawczy i edukacyjny poprzez realizację oczekiwań i potrzeb zarówno kadry naukowej, jak i 

studentów. W 2017 roku Biblioteka obchodziła jubileusz dziesięciolecia funkcjonowania w 

aktualnej siedzibie – nowoczesnym budynku o powierzchni 19 423 m2, wyposażonym w 

inteligentne systemy zarządzania instalacjami, położonym na terenie kampusu uczelnianego w 

Olsztynie-Kortowie.  

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej liczy (według stanu na 1 stycznia 2017) 1 033 587 

woluminów (jednostek), z czego 785 344 woluminy to wydawnictwa zwarte, 186 009 woluminów – 

wydawnictwa ciągłe, a 62 234 – jednostki zbiorów specjalnych. Około 250 tysięcy woluminów 

pozostaje do dyspozycji użytkowników w wolnym dostępie. Tematyka księgozbioru obejmuje 

wszystkie kierunki realizowane na Uniwersytecie. Większość księgozbioru udostępniania jest w 

czytelniach tematycznych (Kolekcje Dziedzinowe), funkcjonuje również duża wypożyczalnia 

podręczników w wolnym dostępie (Kolekcja Dydaktyczna). Część woluminów udostępniana jest z 

magazynów bibliotecznych. Czytelnicy mogą również skorzystać z zasobów Oddziału Informacji 

Naukowej oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych. Oddział Informacji Naukowej, poza pośrednictwem 

i pomocą w dostępie do elektronicznych pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych, oferuje 

bogaty zasób czasopism tradycyjnych w wolnym dostępie, a także udostępnia czasopisma z 

magazynu, zgodnie z zamówieniami czytelników. Ze zbiorami specjalistycznymi zapoznać się 

można na miejscu w Punkcie Informacji Normalizacyjnej (w tym z pełnym zasobem polskich norm 

w formie elektronicznej), Ośrodku Informacji Patentowej oraz Sekcji-Centrum Dokumentacji 

Europejskiej. Rzadsze pozycje, których Biblioteka Uniwersytecka w swoich zbiorach nie posiada, 

mogą być sprowadzone za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej. W 2017 roku do 

oferty Biblioteki dołączona została usługa cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 

„Academica”. 

Biblioteka czynna jest dla użytkowników – w czasie roku akademickiego – przez 72 godziny 

tygodniowo: od poniedziałku do soboty w godzinach 8-20. Na okres bezpośrednio poprzedzający 

sesje egzaminacyjne oraz w trakcie sesji godziny pracy są wydłużane (godz. 8-22). Od 2016 roku 

zwrot książek możliwy jest całodobowo z wykorzystaniem wrzutni (trezora). System identyfikacji 

HAN, powiązany z bazą biblioteczną, zapewnia – również przez całą dobę – dostęp zarówno do 

oferowanych przez Bibliotekę zasobów elektronicznych, jak i do indywidualnych kont 

użytkowników (składanie zamówień, prolongata wypożyczeń, weryfikacja stanu konta).  

W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej czytelnicy mają do dyspozycji 163 stanowiska 

komputerowe. Wszystkie stanowiska umożliwiają skorzystanie z zasobów Internetu, z czego 62 

jednostki dostęp sieciowy mają ograniczony do domeny Biblioteki Uniwersyteckiej (dostęp do 

katalogu elektronicznego i Biblioteki Cyfrowej UWM) lub zasobów Punktu Informacji 

Normalizacyjnej. Na terenie budynku czytelnicy mają również możliwość skorzystania z sieci 

bezprzewodowej (EDU-ROAM). 

Gwarancją aktualności i kompletności księgozbioru jest wieloletnie wspieranie przez Bibliotekę 

procesu dydaktycznego kierunków prowadzonych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 

i Budownictwa (przed otwarciem nowego gmachu funkcjonowała odrębna biblioteka wydziałowa, 

której zasób włączony został w 2007 do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej). Studenci kierunku 

znajdą potrzebną literaturę przede wszystkim w Kolekcji Dydaktycznej (wypożyczalnia 

podręczników z wolnym dostępem), magazynie Biblioteki oraz Kolekcji Nauk Przyrodniczo-

Technicznych (specjalistyczna czytelnia nauk technicznych z wolnym dostępem) i Kolekcji Nauk 

Społecznych (głównie w kwestii regulacji prawnych). Zasoby wydawnictw zwartych dla 

poszczególnych kierunków przedstawia tabela 11 (uwzględniono jedynie pozycje wydane po roku 

2000, stan na 31 października 2017).  
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Tabela 11. Zestawienie liczby tytułów w bibliotece. 

 Geodezja 
i kartografia 

Gospodarka 
przestrzenna 

Budownictwo Inżynieria 
informacji 

Liczba tytułów 15572 21252 6218 7563 

Liczba woluminów 41947 55722 17330 17843 

Kolekcja Dydaktyczna (pod-
ręczniki) 

18179 23112 8180 5716 

Magazyn Biblioteki 11568 16519 3455 5437 

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-
Technicznych (czytelnia) 

4655 6879 4753 4369 

Kolekcja Nauk Społecznych 
(czytelnia) 

6503 7899 51 1879 

 

Zasób czasopism gromadzonych na potrzeby Wydziału wynosi 167 tytułów (w tradycyjnej formie 

papierowej); dla kierunku Inżynieria informacji z prenumerowanych obecnie tytułów przypisać 

można 55 tytuły. Dodać jeszcze należy tytuły dostępne w Bibliotece Cyfrowej UWM, gdzie 

zapoznać się można m.in. z wydawnictwami uniwersyteckimi, a także uwzględnić bogaty dostęp do 

tekstów artykułów w ramach baz elektronicznych. 

Studenci kierunku mają do dyspozycji kilkanaście polskich i zagranicznych baz – 

bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych. Biblioteka Uniwersytecka korzysta z krajowej 

licencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwalającej na swobodne poruszanie się w 

Wirtualnej Bibliotece Nauki. Z baz bibliograficznych Biblioteka oferuje dostęp m.in. do BazTech, 

obejmującej nauki techniczne i część nauk ścisłych, czy serwisu BazTOL o szerokim wachlarzu 

tematycznym (w tym zarządzanie i nauki techniczne). Z baz zagranicznych o charakterze 

abstraktowym wymienić warto: SCOPUS (prowadzoną przez wydawnictwo Elsevier z przeglądem 

artykułów od 1966) oraz Web of Sciences Core Collection (dawniej Web of Sciences). Zagraniczne 

bazy pełnotekstowe to m.in. EBSCO, Science Direct (Elsevier), ProQuest, Wiley Online Library, 

SpringerLink. Bazy abstraktowe i pełnotekstowe dostępne są dla użytkowników zarówno w sieci 

uniwersyteckiej, jak i w dostępie zdalnym z komputerów domowych (za pośrednictwem systemu 

identyfikacji HAN). Ofertę Biblioteki w dziedzinie źródeł elektronicznych wzbogacają platformy 

książek elektronicznych – IBUK Libra oraz eBOOK ACADEMIC COLLECTION (EBSCO). 

W Bibliotece Uniwersyteckiej funkcjonują trzy duże czytelnie dziedzinowe (kolekcje), znajdujące 

się na drugim piętrze gmachu. Księgozbiór dla studentów Wydziału znajduje się przede wszystkim 

w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych (Kolekcja Zielona), która zajmuje powierzchnię 739 

m2 i dysponuje 73 stanowiskami do pracy dla czytelników, w tym 12 stanowiskami 

komputerowymi. Łączny księgozbiór zgromadzony w tej czytelni to ponad 33 tysiące woluminów.  

Do dyspozycji studentów są również inne czytelnie, w tym Oddział Zbiorów Specjalnych 

oraz stanowiska w Kolekcji Dydaktycznej. Dostęp do baz elektronicznych zapewniają stanowiska 

komputerowe w Oddziale Informacji Naukowej, poszczególnych kolekcjach dziedzinowych 

oraz w przestrzeni społecznej Biblioteki (antresola, hol na parterze).    

Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej znajdują się dwie sale dydaktyczne z pełnym wyposażeniem 

w sprzęt audiowizualny oraz pracownia komputerowa na 20 stanowisk. Poza wymienionymi salami 

w budynku Biblioteki znajduje się również sala konferencyjno-wykładowa. Miejscem chętnie 

wykorzystywanym przez studentów do nauki i wspólnej pracy jest antresola Biblioteki, wyposażona 

w komputery stacjonarne z dostępem do sieci i gniazda z możliwością podłączenia własnych 

urządzeń. W budynku znajdują się również pokoje pracy indywidualnej. Łącznie Biblioteka 

Uniwersytecka UWM w nowym gmachu oferuje czytelnikom: 

 720 miejsc czytelnianych, 

 163 stanowiska komputerowe, 

 10 stanowisk do pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 8 kabin do pracy indywidualnej, 
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 3 sale dydaktyczne (łącznie 130 miejsc), 

 salę konferencyjną na 350 miejsc. 

  

6.3 Analiza liczebności studentów w grupach wykładowych, 
ćwiczeniowych, fakultatywnych i seminaryjnych na poszczególnych 
latach studiów 

Zestawienie średniej liczebności grup studentów przedstawia Tabela 12. Średnia liczebność grupy 

wynosi 20 osób. 

Tabela 12. Zestawienie średniej liczebności grup 

  Semestr zimowy  Semestr letni  

  I stopień II stopień I stopień II stopień 

GIK stacjonarne 20 20 19 20 

 niestacjonarne 24 22 18 21 

GP stacjonarne 20 18 19 19 

 niestacjonarne 10 13 - 13 

B stacjonarne 21 18 19 20 

 niestacjonarne 18 20 19 21 

 

Szczegółowy wykaz liczebności grup przedstawiony jest w (Załączniku 5). 

 

6.4 Analiza funkcjonujących regulaminów przedmiotów pod kątem ich 
zgodności z programami kształcenia 

Analiza funkcjonujących regulaminów przedmiotów przeprowadzono na podstawie danych 

otrzymanych ze wszystkich jednostek wydziału. Na podstawie uzyskanych wyników można 

zauważyć, iż tylko w jednym przypadku ilość regulaminów nie zgadza się z ilością przedmiotów 

zrealizowanych w jednostce. 

Tabela 13. Analiza funkcjonujących regulaminów przedmiotów pod kątem ich zgodności z 

programami kształcenia  w roku akademickim 2016-2017 semestrze zimowym i  letni 

Analiza funkcjonujących regulaminów przedmiotów pod kątem ich zgodności z programami kształcenia  w roku 

akademickim 2015-2016 semestrze zimowym i  letni 

Jednostka 

Wydziału 

Ilość 

przedmiotów 

zrealizowanych 

w  jednostce 

Ilość 

przygotowanych 

regulaminów w  

jednostce 

Czy zaproponowano TAK/NIE 

semestr zimowy semestr letni 

CDRŚK 5 5 NIE NIE 

IB 163 147 NIE NIE 

IG 98 98 NIE NIE 

KAGiK 41 41 NIE NIE 

KFiT 26 26 NIE NIE 

KGSiN 33 33 NIE NIE 

KGNiRR 51 51 NIE NIE 

KGS 36 36 NIE NIE 

KPiLP 94 94 NIE NIE 

KZN 38 38 NIE NIE 

Łącznie 585 569 - - 
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6.5 Analiza procesów oceny i weryfikacji efektów kształcenia, w tym 
wymagań egzaminacyjnych 

Na podstawie danych otrzymanych z sekretariatów wszystkich jednostek wydziału (dane 

przygotowane na podstawie kart weryfikacji efektów kształcenia) w semestrze zimowym i letnim 

na wydziale zweryfikowano 579 przedmiotów (przyjęto zasadę, iż przedmiot, który występuje 

zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych posiadający te same efekty kształcenia 

liczony był raz). Karty weryfikacji przygotowują  prowadzący przedmiot, natomiast za weryfikację 

efektów kształcenia odpowiedzialny jest koordynator (autor treści sylabusa przedmiotu).  

Przedmioty do których zgłoszono propozycje zmiany przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 14. Weryfikacji Efektów Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa  za rok akademicki 2016/2017  w semestrze letnim Kierunek: Geodezja i Kartografia 

(GiK). 

Łączna ilość 

zweryfikowanych 

przedmiotów 

Nazwa przedmiotu do którego 

przedstawiono propozycję zmiany 
Treść zmiany 

253 

Zagadnienia prawne, techniczne i 
organizacyjne z zakresu geodezji i 
kartografii  (2808S2-ZPTIOZZGIK) 
 

Zmienić treści merytoryczne: Organizacje zawodowe. 

Wydawnictwa, czasopisma i portale branżowe. 

Uprawnienia zawodowe. Strukturaadministracyjna. 

Zastosowania geodezji i kartografii w dziedzinach życia i 

gospodarki - najnowsze przykłady.Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. Prawo w zakresie geoinformatyki i 

geoinformacji. Prawo budowlane, wodne,geologiczne i 

pokrewne.Zmienić efekty kształcenia: InzA_U04 na 

T2A_U13W1 i U1 dodać „i kartograficznych” 

 

Tabela 15. Weryfikacji Efektów Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa  za rok akademicki 2016/2017  w semestrze letnim i zimowym Kierunek: Gospodarka 

Przestrzenna (GP). 

Łączna ilość 

zweryfikowanych 

przedmiotów 

Nazwa przedmiotu do którego 

przedstawiono propozycję zmiany 
Treść zmiany 

165 
Planowanie obszarów wiejskich Studia 

Stacjonarne I ◦ 

Zmiana formy zaliczenia ćwiczeń na kolokwium 

praktyczne Dr inż. Krystyna Kurowska 

 

Tabela 16. Weryfikacji Efektów Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa  za rok akademicki 2016/2017  w semestrze letnim i zimowym Kierunek: 

Budownictwo (B). 

Łączna ilość 

zweryfikowanych 

przedmiotów 

Nazwa przedmiotu do którego 

przedstawiono propozycję zmiany 
Treść zmiany 

 

 

167 

 

 

Metody doświadczalne w konstrukcjach 

żelbetowych/ Badania konstrukcji 

żelbetowych studia I◦ ST i SN sem.5 

 

Z uwagi na treści przedmiotu wskazane jest aby 

przedmiotem wprowadzającym były konstrukcje 

betonowe. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu 

konstrukcji z betonu, umożliwiałaby studentom 

skupienie się w większym stopniu na meritum 

przedmiotu i łatwiejsze przyswojenie prezentowanych 

treści. Proponuje się przesunięcie przedmiotu o 

semestr wyżej na semestr 6   mgr inż. Arkadiusz 

Paniuś 

Mechanika teoretyczna 2- studia I◦ SN 

 

Zwiększenie liczbę ćwiczeń-dr inż. Robert Szmit  
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6.6 Ocena materiałów dydaktycznych przygotowanych przez 
nauczyciela akademickiego do prowadzenia poszczególnych 
przedmiotów 

Za przygotowanie materiałów dydaktycznych odpowiedzialni są nauczyciele akademiccy. Ocenę 

materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela akademickiego do prowadzenia 

poszczególnych przedmiotów dokonują zespoły dydaktyczne w poszczególnych jednostkach oraz 

kierownicy przedmiotów. W sylabusach, nauczyciele akademiccy podają odniesienia do literatury 

oraz innych źródeł służących jako pomoc dydaktyczna.  

Pracownicy Wydziału udostępniają swoje materiały poprzez strony internetowe. Na podstawie 

uzyskanych wyników można zauważyć, iż zdeklarowana ilość przedmiotów dla których 

przygotowano materiały w wersji elektronicznej jest znacznie niższa niż ilość przedmiotów dla 

których materiały dydaktyczne przygotowano. Różnica ta wynika miedzy innymi z tego, iż część 

nauczycieli akademickich nie wyraża chęć lub nie uważa za konieczne udostępnianie materiałów 

dydaktycznych dla studentów w formie elektronicznej, powołując się na prawa autorskie 

wykonanych przez siebie na przykład zdjęć  czy innych treści prezentowanych dla studenta w 

ramach zajęć. 

Tabela 17. Zestawienie liczby materiałów dydaktycznych w jednostkach 

Semestr zimowy i letni 2016-2017 

Jednostka Wydziału 
Ilość przedmiotów 

zrealizowanych w  jednostce 

Do ilu przedmiotów 

przygotowano materiały 

dydaktyczne 

Zdeklarowana ilość 

przedmiotów dla których 

przygotowano materiały w 

wersji elektronicznej 

CDRŚK 5 5 5 

IB 163 152 137 

IG 98 98 60 

KAGiK 41 41 41 

KFiT 26 26 0 

KGSiN 33 33 13 

KGNiRR 51 51 49 

KGS 36 36 36 

KPiIP 94 94 90 

KZN 38 38 15 

Łącznie  585 574 446 

6.7 Ocena obsadzania zajęć dydaktycznych przez pracowników zgodnie 
z reprezentowaną przez nich dziedziną i posiadanym dorobkiem 
naukowym. 

Za obsadę zajęć dydaktycznych odpowiedzialni są kierownicy jednostek, dobierając 

prowadzących zajęcia zgodnie z dziedziną i posiadanym dorobkiem naukowym. Nauczyciele z 

wysokimi osiągnięciami publikacyjnymi zaliczani są do minimum kadrowego poszczególnych 

kierunków. Przeprowadzona ocena wykazała iż w minimum kadrowym większość nauczycieli 

posiada dorobek naukowy z obszaru kierunku który firmują. W roku akademickim 2016/2017 na 

wydziale zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 150  nauczycieli akademickich. 
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Do minimum kadrowego dla kierunku Geodezja i Kartografia zaliczanych jest 26 nauczycieli 

akademickich, 19 dla kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz 16 dla kierunku Budownictwo. 

6.8 Dorobek kadry dydaktycznej 

Zestawienie dorobku naukowego nauczycieli akademickich w latach 2014-2016 (prac 

afiliowanych przy WGIPB) pokazano w poniższej tabeli (tabela 18). 

Tabela 18. Wykaz dorobku kadry dydaktycznej 

Rodzaj publikacji Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok  

2016 

Czasopismo z list A MNiSW 26 53 65 

Publikacja z WoS 65 87 69 

Czasopismo z list B MNiSW 66 93 93 

Monografia wieloautorska do max 3 

autorów 

32 22 22 

 

W porównaniu do lat poprzednich zwiększyła się liczba publikacji w czasopismach z listy A. 

Spadła zaś liczba publikacji z Web of Science. Wskazuje to zarówno na wzrost liczby publikacji jak 

i poprawę ich jakości. 
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Rozdział 7 Raport z oceny powiązania kształcenia realizowanego na 
Wydziale z praktyką oraz rynkiem pracy 

W roku akademickim 2016-2017 na Wydziale wykazano 16 prac w powiązaniu z praktyką i 

rynkiem pracy. Wszystkie prace podane przez promotorów były z zakresu budownictwa. Zgłoszono 

5 prac magisterskich i 11 inżynierskich. Zestawienie przedstawiono w tabeli 19, a liczbę prac w 

tabeli 20. 

Tabela 19. Powiązanie kształcenia realizowanego na Wydziale z praktyką oraz rynkiem pracy w 

roku akademickim 2016-2017 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

dyplomanta 

Rodzaj 

pracy 

Kierunek 

/Specjalność  

Jednostka 

wydziału 
Temat pracy   Firma 

1 
Agnieszka 

Wiśniewska 
Mgr BE - ST II◦ IB 

Kruszywa lekkie – badania 

właściwości fizyczno – 

chemicznych w aspekcie 

zastosowania materiału w 

budownictwie  

LSA sp. z o. o ul. 

Generała W. Andersa 2  

15-124 Białystok 

2 
Aleksandra 

Łatanyszyn 
Mgr BE - ST II◦ IB 

Wyznaczanie współczynnika 

filtracji, ciśnienia spływu dla 

złoża z kruszywa lekkiego w 

kontekście zastosowania w 

układach odwodnienia obiektu 

budowlanego. 

LSA sp. z o. o ul. 

Generała W. Andersa 2  

15-124 Białystok 

3 Paweł Hrycyna Mgr. BIKI  - SN II◦ IB 

Analiza możliwości 

wykorzystania metod 

termikinetycznych przy 

doborze domieszek do betonu  

WAR-REMEDIUM 

4 
Paula 

Karwowska 
Mgr. BIKI  - ST II◦ IB 

Badanie możliwości 

przyspieszenia twardnienia 

zapraw przy użyciu 

domieszek plastykujących 

WAR-REMEDIUM 

5 Anna Stalmach Mgr. BIED- SN II◦ IB 

Diagnostyka nawierzchni 

drogowych z wykorzystaniem 

georadaru. 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, oddział w 

Olsztynie 

6 Natalia Bartczak Inż. 
Budownictwo 

-ST I◦ 
IB 

Odpady w budownictwie a 

ochrona środowiska 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego w 

Olsztynie, Wydział 

Ochrony Środowiska 

7 Michał Siurnicki Inż. 
Budownictwo 

- SN I◦ 
IB 

Budownictwo mieszkaniowe 

realizowane przez 

deweloperów w 

województwie warmińsko-

mazurskim w latach 2009-

2014 

Wojewódzki Urząd 

Statystyczny w 

Olsztynie 

8 Agata Jodko Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Badanie trwałości barwy 

materiałów elewacyjnych 

MAPEI Polska Sp. z 

o.o. ul. Gustawa 

Eiffela 1,    44-109 

Gliwice 

9 Katarzyna 

Małkowksa 

 
 

Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Projekt modernizacji izolacji 

termicznej budynku 

wielorodzinnego w Olsztynie 

przy ul. Gotowca 23 wraz z 

analizą ekonomiczną. 

Olsztyńska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Szarych  Szeregów 5 

https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/23562/
https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/23562/
https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/23562/
https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/23562/
mailto:ib@uwm.edu.pl
mailto:ib@uwm.edu.pl
mailto:ib@uwm.edu.pl
mailto:ib@uwm.edu.pl


25 

10 
Aleksandra 

Kopczewska 
Inż. 

Budownictwo 

-ST I◦ 
IB 

Projekt modernizacji obiektu 

budowlanego wraz z analizą 

ekonomiczną 

Łomżyńska 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Łomży. Al. Legionów 

7B 

11 Daniel Bronka Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Projekt termomodernizacji 

budynku wielorodzinnego 

przy ulicy 1 Maja 10 w Iławie 

wraz z analizą ekonomiczną 

Zarządzanie 

nieruchomościami 

S.C. Zbigniew 

Borszewski. Wojska 

Polskiego 22b/10, 14-

200 Iława  

12 Marta Buczyńska Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Badanie właściwości betonu z 

wypełniaczem ze spiekanych 

kruszyw z oczyszczalni 

ścieków 

Oczyszczalnia 

ścieków w Olsztynie 

13 
Małgorzata 

Kurowska 
Inż. 

Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Wpływ domieszek na 

właściwości betonu lekkiego 

na bazie wermikulitu. 

VERMIKULITE 

POLAND, ASTRA - 

Technologia Betonu 

Sp. z o.o. 

14 Krystian Sieński Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Wermikulit jako materiał 

izolacyjny. 

VERMIKULITE 

POLAND, ASTRA - 

Technologia Betonu 

Sp. z o.o. 

15 Bartosz Głąb Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Badanie wpływu 

superplastyfikatorów na 

właściwości 

wytrzymałościowe i 

reologiczne zaprawy 

cementowej 

War-Remedium 

Wiązowa k/Warszawy 

16 

Bartłomiej 

Bachanowicz 

/Michał Ranik 

Inż. 
Budownictwo 

- ST I◦ 
IB 

Badanie właściwości 

modyfikowanych betonów 

lekkich na bazie kruszywa 

spiekanego - praca badawcza 

LSA Sp. z o.o. 

Białystok 

 

Tabela 20. Zestawienie liczby prac realizowanych w powiązaniu z  praktyką oraz rynkiem pracy na 

poszczególnych kierunkach. 

Kierunek Prace inżynierskie Prace Magisterskie 

GiK 0 0 

GP 0 0 

B 11 5 

 

Wnioski  

Ze względu na specyfikę prac realizowanych na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej  

i Budownictwa spodziewana była większa liczba prac dyplomowych realizowanych w powiązaniu  

z gospodarką. Prawdopodobnie nie wszystkie prace realizowane w powiązaniu z produkcją i 

rynkiem pracy zostały zgłoszone.  

Rozdział 8 Ranking Absolwentów i Ranking Najlepszych Absolwentów 
Wydziału 

W roku akademickimi 2016/2017 (stan na październik 2015) Wydział ukończyło 756 absolwentów: 

 347 osób stanowili absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia, 

https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/18381/
https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/18381/
https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/18381/
https://apd.uwm.edu.pl/diplomas/18381/
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 221 osób stanowili absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna , 

 188 osób stanowili absolwenci kierunku Budownictwo. 

Wyniki uzyskanych średnich na poszczególnych kierunkach przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Rysunek 7. Ranking absolwentów WGIPB 

Na Kierunku Budownictwo stu dwudziestu siedmiu studentów uzyskało średnią powyżej 4,5 co 

stanowi 67,5 procent ogółu. 

Na Kierunku Geodezja i Kartografia stu osiemdziesięciu dwóch pięciu studentów uzyskało średnią 

powyżej 4,5 co stanowi 52,4 procent ogółu. 

Na Kierunku Gospodarka Przestrzenna stu czterdziestu jeden studentów uzyskało średnią powyżej 

4,5 co stanowi 66,8 procent ogółu. 
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Rysunek 8. Wykaz ocen z bardzo dobrym wynikiem egzaminu dyplomowego 

Absolwenci WGIPB roku akademickiego 2016/2017 z najwyższą średnią ostateczną zdobytą pod-

czas procesu dyplomowania zostali wyróżnieni i nagrodzeni: 

 na kierunku Geodezja i kartografia 1 absolwent studiów inżynierskich, 5 absolwentów stu-

diów magisterskich,  

 na kierunku Gospodarka przestrzenna 1 absolwent studiów inżynierskich oraz 2 absolwen-

tów studiów magisterskich, 

  na kierunku Budownictwo 2 absolwentów studiów inżynierskich i 2 absolwentom studiów 

magisterskich.  

 

 

 

 



28 

Załącznik nr 1 

Upoważnienia do prowadzenia wykładów, egzaminów i seminariów na rok akademicki 

2016/2017. Uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 
i Budownictwa w dniu 13 września 2016 roku. 

 

L.p. Imię i nazwisko stanowisko 

upoważnienie do prowadzenia wykładów, egza-
minów i seminariów w roku akademickim 

2016/2017: 

wykłady egzaminy seminaria 

wniosek decyzja 
RW wniosek decyzja 

RW wniosek decyzja RW 

INSTYTUT GEODEZJI 

1 dr 
inż. 

Wioleta Błaszczak-
Bąk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Krzysztof Bojarowski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Cezary Czyżewski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

4 dr 
inż. Wojciech Cymerman starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

5 dr 
inż. Karol Dawidowicz adiunkt tak tak tak tak tak tak 

6 dr 
inż. Andrzej Dumalski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

7 dr 
inż. Dariusz Gościewski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

8 dr 
inż. Jacek Górski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

9 dr 
inż.. Joanna Janicka adiunkt tak tak tak tak tak tak 

10 dr 
inż. Artur Janowski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

11 dr 
inż. Gabriel Kopiejewski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

12 dr 
inż. Janusz Kosakowski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

13 dr 
inż. 

Anna Krypiak-
Gregorczyk adiunkt tak tak tak tak tak tak 
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14 dr 
inż. 

Małgorzata Leszczyń-
ska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

15 dr 
inż. 

Krzysztof Mroczkow-
ski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

16 dr 
inż. Krzysztof Nowel adiunkt tak tak tak tak tak tak 

17 dr 
inż. Jacek Paziewski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

18 dr 
inż. Rafał Sieradzki adiunkt tak tak tak tak tak tak 

19 dr 
inż. Marcin Uradziński adiunkt tak tak tak tak tak tak 

20 dr 
inż. Bogdan Wolak asystent tak tak tak tak tak tak 

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI 

1 dr Renata Jędryczka starszy wy-
kładowca tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Jerzy Miałdun asystent tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Małgorzata Szumiło asystent tak tak tak tak tak tak 

KATEDRA GEODEZJI SZCZEGÓŁOWEJ 

1 dr 
inż. Michał Bednarczyk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż.  Monika Biryło adiunkt tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Agnieszka Chojka adiunkt tak tak tak tak tak tak 

4 dr 
inż. Adam Doskocz adiunkt tak tak tak tak tak tak 

5 dr 
inż. Kamil Kowalczyk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

6 dr 
inż. 

Joanna Kuczyńska-
Siehień adiunkt tak tak tak tak tak tak 

6 dr 
inż. Katarzyna Pająk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

7 dr 
inż.  

Renata Pelc-
Mieczkowska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

8 dr Beata Wieczorek adiunkt tak tak tak tak tak tak 
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inż. 

9 dr 
inż. 

Agnieszka Zwirowicz-
Rutkowska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI 

1 dr 
inż. Radosław Baryła adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Adam Ciećko adiunkt tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Grzegorz Grunwald asystent tak tak nie nie nie nie 

4 dr 
inż. 

Wojciech Jarmołow-
ski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

5 mgr 
inż. Rafał Kosecki asystent tak tak nie nie nie nie 

6 dr 
inż. Bartłomiej Oszczak adiunkt tak tak tak tak tak tak 

7 dr 
inż. Tomasz Templin adiunkt tak tak tak tak tak tak 

KATEDRA ANALIZ GEOINFORMACYJNYCH I KATASTRU 

1 dr 
inż. Andrzej Biłozor adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Iwona Cieślak adiunkt tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Grzegorz Czech adiunkt nie nie nie nie nie nie 

4 dr 
inż. 

Małgorzata Dudziń-
ska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

5 dr 
inż. 

Małgorzata Gerus-
Gościewska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

6 dr 
inż. Sebastian Goraj adiunkt tak tak tak tak tak tak 

7 dr 
inż. Katarzyna Kocur-Bera adiunkt tak tak tak tak tak tak 

8 dr 
inż. Jadwiga Konieczna adiunkt tak tak tak tak tak tak 

9 dr 
inż. Anna Kowalczyk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

10 dr 
inż. Karol Szuniewicz adiunkt tak tak tak tak tak tak 
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11 dr 
inż. Agnieszka Trystuła adiunkt tak tak tak tak tak tak 

KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ 

1 dr Marta Gwiaździńska-
Goraj adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Dariusz Konieczny adiunkt tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Cezary Kowalczyk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

4 dr 
inż. Krystyna Kurowska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

5 dr 
inż. Hubert Kryszk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

6 dr 
inż. Iwona Krzywnicka starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

7 dr 
inż. Andrzej Morze starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

8 dr 
inż. Magdalena Nowak adiunkt tak tak tak tak tak tak 

9 dr 
inż.  Marek Ogryzek adiunkt tak tak tak tak tak tak 

10 dr 
inż. Katarzyna Pawlewicz adiunkt tak tak tak tak tak tak 

11 dr 
inż. Tomasz Podciborski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

12 dr 
inż. Krzysztof Rząsa adiunkt tak tak tak tak tak tak 

13 dr 
inż. 

Agnieszka Szczepań-
ska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

KATEDRA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZWOJU REGIONALNEGO 

1 dr 
inż. Mirosław Bełej adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Janusz Jasiński starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. 

Małgorzata Renigier-
Biłozor adiunkt tak tak tak tak tak tak 

4 dr 
inż. Marek Walacik adiunkt tak tak tak tak tak tak 

5 dr Elżbieta Zysk adiunkt tak tak tak tak tak tak 



32 

inż. 

6 mgr 
inż. Justyna Brzezicka asystent tak tak nie nie nie nie 

KAREDRA ZASOBÓW NIERUCHOMOŚCI 

1 dr 
inż.  Anna Banaszek adiunkt tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. 

Agnieszka Dawido-
wicz adiunkt tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Marta Gross asystent tak tak tak tak tak tak 

4 mgr Anna Klimach asystent tak tak tak tak nie nie 

5 dr 
inż.  Lech Kotlewski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

6 mgr 
inż.  Katarzyna Kobylińska asystent nie nie nie nie nie nie 

7 dr 
inż.  Jan Kuryj adiunkt tak tak tak tak tak tak 

8 dr 
inż.  Andrzej Muczyński adiunkt tak tak tak tak tak tak 

9 dr 
inż. Zbigniew Sujkowski adiunkt tak tak tak tak tak tak 

10 dr 
inż. Ada Wolny asystent tak tak tak tak tak tak 

INSTYTUT BUDOWNICTWA 

1 dr 
inż. Janusz Barski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

2 dr 
inż. Piotr Bilko asystent tak tak tak tak tak tak 

3 dr 
inż. Piotr Bogacz asystent tak tak tak tak tak tak 

4 dr 
inż. Natalia Ciak adiunkt tak tak tak tak tak tak 

5 dr  Jan Damicz starszy wy-
kładowca tak tak tak tak tak tak 

6 dr 
inż. Ewa Daniszewska asystent tak tak tak tak tak tak 

8 dr 
inż. Zenon Drabowicz starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 
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9 dr 
inż.  Ireneusz Dyka starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

10 dr 
inż. Beata Ferek adiunkt tak tak tak tak tak tak 

11 dr 
inż. Jolanta Harasymiuk adiunkt tak tak tak tak tak tak 

12 dr 
inż. Natalia Jankowska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

13 dr Marzena Jaromińska starszy wy-
kładowca tak tak tak tak tak tak 

14 dr 
inż. Marek Jędrzejczak starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

15 dr 
inż. Jacek Kindracki starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

16 dr 
inż. Krzysztof Klempka starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

17 dr 
inż. Piotr Kosiński asystent tak tak tak tak tak tak 

18 dr 
inż. Joanna Pawłowicz adiunkt tak tak tak tak tak tak 

19 dr 
inż. Andrzej Rudziński adiunkt tak tak tak tak tak tak 

20 dr 
inż. Szymon Sawczyński asystent tak tak tak tak tak tak 

21 dr 
inż. Dariusz Słowiński asystent tak tak tak tak tak tak 

22 dr 
inż. 

Anna Sośnierz-
Ogrodzińska adiunkt tak tak tak tak tak tak 

23 dr 
inż. Elżbieta Szafranko adiunkt  tak tak tak tak tak tak 

24 dr 
inż. Robert Szmit starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

25 dr 
inż. Leszek Szymański starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

26 dr 
inż. Andrzej Wróblewski asystent tak tak tak tak tak tak 

27 dr 
inż. Jacek Zabielski starszy wy-

kładowca tak tak tak tak tak tak 

28 dr 
inż. 

Marek Zagroba adiunkt tak tak tak tak tak tak 
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arch. 

29 dr 
inż. 

Aldona Skotnicka-
Siepsiak asystent tak tak tak tak tak tak 

 

 

Upoważnienia do prowadzenia prac dyplomowych na rok akademicki 2016/2017. Uchwalone 

na posiedzeniu Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w dniu 

21 września 2015 roku. 

 

Lp. Imię i nazwisko stanowisko 

upoważnienie do prowadze-
nia: 

prac dyplomowych 

wniosek decyzja RW 

INSTYTUT GEODEZJI 

1 dr inż. Wioleta Błaszczak-Bąk adiunkt tak tak 

2 dr inż. Krzysztof Bojarowski starszy wykładowca tak tak 

3 dr inż. Cezary Czyżewski starszy wykładowca tak tak 

4 dr inż. Wojciech Cymerman starszy wykładowca tak tak 

5 dr inż. Karol Dawidowicz adiunkt tak tak 

6 dr inż. Andrzej Dumalski starszy wykładowca tak tak 

7 dr inż. Dariusz Gościewski starszy wykładowca tak tak 

8 dr inż. Jacek Górski adiunkt tak tak 

9 dr inż.. Joanna Janicka adiunkt tak tak 

10 dr inż. Artur Janowski adiunkt tak tak 

11 dr inż. Gabriel Kopiejewski starszy wykładowca tak tak 

12 dr inż. Janusz Kosakowski adiunkt tak tak 

13 dr inż. Małgorzata Leszczyńska adiunkt tak tak 

14 dr inż. Krzysztof Mroczkowski adiunkt tak tak 

15 dr inż. Jacek Rapiński adiunkt tak tak 
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16 dr inż. Bogdan Wolak asystent tak tak 

17 dr inż. Andrzej Bobojć asystent tak tak 

18 dr inż. Marcin Uradziński adiunkt tak tak 

19 dr inż. Rafał Sieradzki adiunkt tak tak 

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI 

1 dr Renata Jędryczka starszy wykładowca tak tak 

2 dr inż. Jerzy Miałdun asystent tak tak 

KATEDRA GEODEZJI SZCZEGÓŁOWEJ 

1 dr inż. Michał Bednarczyk adiunkt tak tak 

2 dr inż.  Monika Biryło adiunkt tak tak 

3 dr inż. Agnieszka Chojka adiunkt tak tak 

4 dr inż. Adam Doskocz adiunkt tak tak 

5 dr inż. Kamil Kowalczyk adiunkt tak tak 

6 dr inż. Joanna Kuczyńska-Siehień adiunkt tak tak 

7 dr inż. Katarzyna Pająk adiunkt tak tak 

8 dr inż.  Renata Pelc-Mieczkowska adiunkt tak tak 

9 dr inż. Beata Wieczorek adiunkt tak tak 

10 dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska adiunkt tak tak 

KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI 

1 dr inż. Radosław Baryła adiunkt tak tak 

2 dr inż. Adam Ciećko adiunkt tak tak 

3 dr inż. Wojciech Jarmołowski adiunkt tak tak 

4 dr inż. Bartłomiej Oszczak adiunkt tak tak 

5 dr inż. Dariusz Popielarczyk adiunkt tak tak 

6 dr inż. Tomasz Templin adiunkt tak tak 

KATEDRA ANALIZ GEOINFORMACYJNYCH I KATASTRU 

1 dr inż. Andrzej Biłozor adiunkt tak tak 

2 dr inż. Iwona Cieślak adiunkt tak tak 
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3 dr inż. Grzegorz Czech adiunkt tak tak 

4 dr inż. Małgorzata Dudzińska adiunkt tak tak 

5 dr inż. Małgorzata Gerus-Gościewska adiunkt tak tak 

6 dr inż. Sebastian Goraj adiunkt tak tak 

7 dr inż. Katarzyna Kocur-Bera adiunkt tak tak 

8 dr inż. Jadwiga Konieczna adiunkt tak tak 

9 dr inż. Anna Kowalczyk adiunkt tak tak 

10 dr inż. Karol Szuniewicz adiunkt tak tak 

11 dr inż. Agnieszka Trystuła adiunkt tak tak 

KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ 

1 dr Marta Gwiaździńska-Goraj adiunkt tak tak 

2 dr inż. Dariusz Konieczny adiunkt tak tak 

3 dr inż. Cezary Kowalczyk adiunkt tak tak 

4 dr inż. Krystyna Kurowska adiunkt tak tak 

5 dr inż. Hubert Kryszk adiunkt tak tak 

6 dr inż. Iwona Krzywnicka starszy wykładowca tak tak 

7 dr inż. Andrzej Morze starszy wykładowca tak tak 

8 dr inż. Magdalena Nowak adiunkt tak tak 

9 dr inż.  Marek Ogryzek adiunkt tak tak 

10 dr inż. Katarzyna Pawlewicz adiunkt tak tak 

11 dr inż. Tomasz Podciborski adiunkt tak tak 

12 dr inż. Krzysztof Rząsa adiunkt tak tak 

13 dr inż. Adam Senetra adiunkt tak tak 

14 dr inż. Agnieszka Szczepańska adiunkt tak tak 

KATEDRA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZWOJU REGIONALNEGO 

1 dr inż. Mirosław Bełej adiunkt tak tak 

2 dr inż. Janusz Jasiński starszy wykładowca tak tak 

3 dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor adiunkt tak tak 
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4 dr inż. Marek Walacik adiunkt tak tak 

5 dr inż. Elżbieta Zysk adiunkt tak tak 

KAREDRA ZASOBÓW NIERUCHOMOŚCI 

1 dr inż.  Anna Banaszek adiunkt tak tak 

2 dr inż. Agnieszka Dawidowicz adiunkt tak tak 

3 dr inż. Marta Gross asystent nie nie 

4 mgr Anna Klimach asystent nie nie 

5 dr inż.  Lech Kotlewski adiunkt tak tak 

6 dr inż.  Jan Kuryj adiunkt tak tak 

7 dr inż.  Andrzej Muczyński adiunkt tak tak 

8 dr inż. Zbigniew Sujkowski adiunkt tak tak 

9 dr inż. Ada Wolny asystent nie nie 

INSTYTUT BUDOWNICTWA 

1 dr inż. Janusz Barski starszy wykładowca tak tak 

2 dr inż. Piotr Bilko asystent tak tak 

3 dr inż. Piotr Bogacz asystent tak tak 

4 dr inż. Natalia Ciak adiunkt tak tak 

5 dr  Jan Damicz starszy wykładowca tak tak 

6 dr inż. Ewa Daniszewska asystent tak tak 

7 dr inż. Barbara Deja adiunkt tak tak 

8 dr inż. Zenon Drabowicz starszy wykładowca tak tak 

9 dr inż.  Ireneusz Dyka starszy wykładowca tak tak 

10 dr inż. Beata Ferek adiunkt tak tak 

11 dr inż. Jolanta Harasymiuk adiunkt tak tak 

12 dr inż. Natalia Jankowska adiunkt tak tak 

13 dr Marzena Jaromińska starszy wykładowca tak tak 

14 dr inż. Marek Jędrzejczak starszy wykładowca tak tak 

15 dr inż. Jacek Kindracki starszy wykładowca tak tak 



38 

16 dr inż. Krzysztof Klempka starszy wykładowca tak tak 

17 dr inż. Piotr Kosiński asystent tak tak 

18 dr inż. Joanna Pawłowicz adiunkt tak tak 

19 dr inż. Andrzej Rudziński adiunkt tak tak 

20 dr inż. Szymon Sawczyński asystent tak tak 

21 dr inż. Dariusz Słowiński asystent tak tak 

22 dr inż. Anna Sośnierz-Ogrodzińska adiunkt tak tak 

23 dr inż. Elżbieta Szafranko adiunkt  tak tak 

24 dr inż. Robert Szmit starszy wykładowca tak tak 

25 dr inż. Leszek Szymański starszy wykładowca tak tak 

26 dr inż. Andrzej Wróblewski adiunkt/asystent tak tak 

27 dr inż. Jacek Zabielski starszy wykładowca tak tak 

28 dr inż. 
arch. Marek Zagroba adiunkt tak tak 

29 dr inż. Joanna Żukowska adiunkt tak tak 

 

Załącznik nr 2 

 

Wykaz sal dydaktycznych i pracowni komputerowych  

Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Nr  sali rodzaj sali 
liczba miejsc/               

stanowisk                     
komputerowych 

liczba 
komputerów                        

w 
pracowniach 

Jednost
ka 

Blok 22, ul. Oczapowskiego 1 

13 
sala pracy własnej 

studentów (wyłączona z 
dydaktyki) 

15 15 IG 

30 
pracownia 

komputerowa 
32 12 IG 

33 
pracownia 

komputerowa 
32 12 IG 

Blok 22A, ul. Oczapowskiego 1 

2 sala dydaktyczna 23 - IG 

4 sala dydaktyczna 33 - IG 

07 
 

pracownia 
komputerowa 

24 12 IGiK 
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12 
pracownia 

komputerowa 
20/10 10 IG 

202 sala dydaktyczna 25 - IG 

205/205 A 
pracownia 

komputerowa 
 24/12 12 IG 

Blok 25, ul. Prawocheńskiego 15 

203 
sala seminaryjna / 

pracownia 
komputerowa 

48 łącznie ze 
stanowiskami 

komputerowymi 

12 
komputerów, 

laptop do 
rzutnika na 

stałe 

KZN 

 24/12 

01 sala rady wydziału 60 - W 

03 sala komputerowa 22 11 KZN 

06 sala dydaktyczna 30   
KGNiR

R 

1 sala komputerowa 45 14 
KGNiR

R 

2 
 

sala wykładowa 100 - W 

12 COS - - W 

106 
pracownia 

komputerowa 

40 
14 IGiK 

14 

118 sala seminaryjna 12 - 
KGNiR

R 

201 
 

sala dydaktyczna 
(seminaryjna) 

42   

 
24 12 

KGNiR
R 

pracownia 
komputerowa 

217 sala seminaryjna 30 - IGiK 

Blok 24, ul. Heweliusza 5 

5 
pracownia 

komputerowa 
12 13 IG 

6 sala wykładowa 40 - IG 

Blok 52, ul. Heweliusza 12 

02 
pracownia 

komputerowa 
28 20 IGiK 

09 
pracownia 

komputerowa 
30 11 IG 

23 
pracownia 

komputerowa 

39  
(24 przy 

komputerach i 15 
tradycyjne) 

12 IG 

 ul. Heweliusza 12A 

29 Sala wykładowa 88  IB 

30 Sala seminaryjna 32  IB 

Ul. Heweliusza 4 
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1.11 Sala seminaryjna 20  IB 

1.24 Sala seminaryjna 20  IB 

1.25 Sala wykładowa 80  IB 

2.16 Sala wykładowa 220  IB 

2.10 Sala seminaryjna 40  IB 

2.8 Sala seminaryjna 40  IB 

2.24 Sala seminaryjna 30  IB 

3.25 
pracownia 

komputerowa 
30 10 IB 

3.17 
pracownia 

komputerowa 
30 16 IB 

 

IG   Instytut Geodezji    

IGiK   Instytut Geoinformacji i Kartografii    

KGNiRR Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego   

KZN   Katedra Zasobów Nieruchomości  

IB   Instytut Budownictwa 

W   Sala Wydziałowa 
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Załącznik nr 3 

Wykaz sprzętu wykorzystywanego w dydaktyce przez poszczególne jednostki Wydziału Geodezji 

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Jednostka 
Sale 

Aparatura Materiały 
Liczba Wyposażenie 

Instytut 

Geodezji 

4 

49 komputerów 

klasy Pentium 

z peryferiami 

i oprogramowaniem 

 

1. Zestawy multimedialne 

projector + ekran: 5 kpl. 

1. kalkulatory 

programowalne CASIO FX-

880P 13 szt. 

Instrukcje 

techniczne, materiały 

kartograficzne, 

obrazy rastrowe, 

dane statystyczne, 

dane numeryczne, 

materiały własne. 

1 

12 komputerów 

klasy Intel Xeon 

z peryferiami 

 i oprogramowaniem, 

z dostępem do 

Internetu, rzutnik 

multimedialny 

 

  

2 

12 komputerów 

klasy Pentium 

z peryferiami 

i oprogramowaniem, 

2 serwery, 

5 komputerów 

przenośnych 

(notebook), 

11 tabletów Samsung 

Galaxy 

Rzutnik 

multimedialny -  2 

szt. 

 

 

1. Geodezyjne odbiorniki GPS 

firm: Ashtech – 9 szt. (MD, 

Z-XII, Z-surveyor); Topcon 

– 4 szt.;  Leica 1200 system 

– 1 szt.; 

1. Tachimetr Leica 605 – 1 

szt. 

2. Niwelator Leica – 1 szt. 

3. Przenośne odbiorniki 

GPS – 10 szt. 

4. Stacja referencyjna z 

wyposażeniem, 

5. Łódź z zintegrowanym 

systemem batymetrycznym. 

(echosonda Simrad, sonar 

boczny,  

Dwuczęstotliwościowy 

przetwornik sondy, 

echosonda Navisound 515 

reson), 

6. Aparaty fotograficzne 

cyfowe - 9 szt. 

8. Specjalistyczne 

oprogramowania do obliczeń 

obserwacji GNSS. 

Prezentacje 

multimedialne, 

materiały i 

opracowania 

kartograficzne, 

bazy danych 

przestrzennych 

oraz mapy 

tematyczne, 

literatura w 

języku polskim i 

angielski. 
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Instytut 

Geodezji 
3 

22 komputery 

( 5 klasy Core 2 Duo, 

12 klasy Celeron / 

Pentium 4) 

z peryferiami 

 i oprogramowaniem, 

serwer WWW, 

międzywydziałowy 

serwer WWW i FTP 

 

 Oprogramowanie Agisoft 

Photoscan Proffesional – 1 

szt., 

1. Oprogramowanie 

EnsoMosaic for UAV – 1 

szt., 

2. VSD – autograf 

cyfrowy -  8 szt., 

3. DEPHOS – Cyfrowa 

Stacja Fotogrametryczna  – 

3szt., 

4. Aparaty cyfrowe: 

Kodak DC4800, Kodak DCS 

PRO 14n (lustrzanka 

cyfrowa, sensor CMOS 13.5 

mln. Pikseli), HP 

PhotoSmart 945, Nikon D80 

z obiektywem 18-55mm 

f/3.5/5.5G VR, 

5. Skaner A3 Mustek - 

1szt., 

6. Skaner A4, ploter A0 - 

1szt., 

7. sterekomparator Steco 

1818 -  2 szt., 

8. Stereoskop 

zwierciadlany – 6 szt., 

9. Stereoskopy 

soczewkowe – 10 szt., 

10.  Kamera termowizyjna 

Agema L880 - 1 szt., 

11.  Kamera cyfrowa wideo 

CCD CCTV firmy Panasonic 

- 4 szt., 

12. Kamera UMK 10/13-18 

- 1 szt., 

13. Kamera lotnicza Wild 

R5 – egz. demonstracyjny – 

1 szt., 

14. Rzutnik multimedialny 

– 2 szt., 

15. Rzutnik pisma – 1 szt. 

Lotnicze i 

naziemne zdjęcia 

cyfrowe 

i analogowe, 

obrazy satelitarne 

oraz różnego 

rodzaju mapy, 3 

filmy 

dydaktyczne, 

prezentacje 

multimedialne 

Katedra 2 12 komputerów  Projektor multimedialny bazy danych 
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Gospodarki 

Nieruchomośc

iami i 

Rozwoju 

Regionalnego 

klasy EO8500 Intel 

DDR 4G (sala 201) 

– 2 szt. 

 Rzutnik pisma – 1 szt. 

 Urządzenie akustyczne 

Activ Box. 1 szt. 

oparte na rynku 

nieruchomości 

2 

17 komputerów 

klasy Pentium 

z peryferiami 

i oprogramowaniem 

1. 6 projektor multimedialny: 6 

sz, 

1. 1 tablica interaktywna 

2. 1 ploter formatu A1 

3. 2 urządzenia 

wielofunkcyjne 

Materiały 

kartograficzne, 

Rejestry gruntów, 

Biblioteczka 

katedralna 

Instytut 

Geoinformacji 

i Kartografii 

2 

Klimatyzacja, tablica, 

2 projektory 

multimedialne- 

Panasonic i Benq, 2 

ekrany, 

12 komputerów 

klasy Intel Xeon, 

14 komputerów I5, 

6 Icore 2 duo 

z peryferiami 

i oprogramowaniem, 

2 serwery Dell R400 

1. 2 zestawy TOPCON RTK 

HIPER PRO; 

1. 6 zestawów Tachimetr 

TOPCON GTS-105N EDU, 

Tachimetr TOPCON GPT-

7003i, Dalmierz Leica 

DISTO A6, 

2. Aparat Nikon D90 + 

głowica Panogear 

(panorama), 

3. 2 projektory 

multimedialne Benq i 

Panasonic 

Zbiory danych z 

ODGiK 

przeznaczone do 

celów 

dydaktyczno-

naukowych, 

mapy, książki, 

skrypty, 

prezentacje 

multimedialne, 

instrukcje 

techniczne 

Instytut 

Geoinformacji 

i Kartografii 

1 

14 komputerów 

(9 z CPU Intel Core 

2 Duo E8500 i 5 

Intel Xeon) 

z oprogramowaniem; 

2 komputery 

(serwery)  

oraz 3 komputery  

współpracujące 

z urządzeniami 

peryferyjnymi 

(kartometrami, 

drukarkami 

i skanerem) 

1 Projektor multimedialny – 2 

szt. 

(PANASONIC  P-F200NTE 

oraz  EPSON  EMP-83H) 

2. Rzutniki  pisma – 3 szt. 

3. Kartometr KAR-A2/M 

– 2 szt. 

4. Skaner Mustek Scan 

Express A3 

5. Drukarki A-3  

laserowa HPLaserJet 5000 

oraz atramentowa 

HP DeskJet 1220c) 

 

Materiały 

kartograficzne 

wykonane 

klasycznymi 

technikami 

analogowymi, 

materiały 

kartograficzne 

zeskanowane 

(pliki rastrowe) 

oraz mapy 

numeryczne, 

tworzone przez 

studentów 

z dostarczonych, 

a następnie 

przetwarzanych 

przez nich 

materiałów 

wyjściowych. 

Katedra 

Zasobów 

Nieruchomośc

2 

23 zmodernizowane 

komputery 

klasy E8500 Intel 

1. Projektor multimedialny – 

ilość 2 szt. 

mapy 

numeryczne, bazy 

danych oparte na 
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i Core 2 Duo DDR 2G, 

w tym 5 klasy Intel 

Core i7, 

z peryferiami i 

oprogramowaniem, 

dostęp do Internetu, 

monitory 17” (w tym 

10 sztuk CRT), laptop 

dla prowadzącego 

zajęcia podłączony 

do rzutnika 

1. Rzutnik pisma – 2 szt. 

2. Urządzenie akustyczne 

Activ Box. 1 szt 

rynku 

nieruchomości. 

Instytut 

Budownictwa  

26 komputerów klasy 

Intel Core 2 Duo, 

dostęp do Internetu, 

monitory 19” 

2 projektory 

multimendialne  

Ośrodek 

Sprzętu 

Geodezyjnego 

Tachimetry elektroniczne: Leica TC 307 (szt. 6), Leica TC 600 (szt. 1), Sokkisha 

SET 5 (szt. 3), Nikon  DTM 310 (szt. 2), Topcon GTS-105 N (szt. 6). Niwelatory: 

techniczne (szt. 33), precyzyjne (szt. 5), elektroniczne (szt. 4). Teodolity optyczne 

THEO 010 B (szt. 12), THEO 020 B (szt. 15), niwelator elektroniczny Sprinter – 4 

szt. oraz wykrywacze urządzeń podziemnych, ruletki, taśmy, tyczki, węgielnice, 

szkicowniki, łaty niwelacyjne /techniczne i precyzyjne/, stojaki, statywy itp. 

Doposażenie w: 

- tachimetr Trimble M3 – 6 sztuk 

- niwelator Trimble DiNi – 4 sztuki 

- Robotic Total Station Trimble S5 – 2 sztuki 

- niwelator eletroniczny Leica Sprinter – 4 sztuki 
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Załącznik 4 

 

Tytuły prenumerowanych czasopism dla Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa 

 

 

  

Tytuły prenumerowanych czasopism dla Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 

Budownictwa 

1 A&B Architektura & Biznes. 

2 Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Geodaesia et Ruris Regulatio 

3 Acta Scientiarum Polonorum . Administratio Locorum 

4 Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 

5 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 

6 Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 

7 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 

8 Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 

9 Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne 

10 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et 

Petrographia. 

11 Annals of Warsaw Agricultural University SGGW - AR. Land Reclamation 

12 
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 

13 Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation 

14 Architecturae et Artibus / Politechnika Białostocka. Wydział Architektury  

15 Architecture Civil Engineering Environment  

16 Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje. 

17 Architektura Murator  

18 Archives of Civil Engineering / Polish Academy of Sciences 

19 Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics  

20 

Archiwum Ochrony Środowiska / Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów 

Przemysłowych 

21 Aura  

22 AVN Allgemeine Vermessungs-Nachrichten  

23 BG Bolletino di Geodesia e Scienze Affini  

24 Bibliografia Geografii Polskiej . 

25 Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego  

26 Bibljografja Geologiczna Polski  

27 Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 

28 

Biuletyn. Dostosowanie Prawa Polskiego do Prawa Unii Europejskiej / Urząd Komitetu Integracji  

Unii Europejskiej / 

29 Biuletyn. Seria A / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. 

30 Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. 

31 Budownictwo i Inżynieria Środowiska  

32 Budownictwo, Technologie, Architektura. 

33 Bulletin Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection. 

34 
Ciencia Rural : revista cientifica do Centro de Ciencias Rurais da Universidade Federal de Santa M 

35 Computing, Multimedia and Intelligent Techniques 

36 Controlling i Rachunkowość Zarządcza : miesięcznik dla kadry zarządzającej. 
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37 Czasopismo Geograficzne 

38 

Czasopismo Techniczne : organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego 

Towarzystwa Tech 

39 Człowiek i Środowisko / Instytut Kształtowania Środowiska. 

40 Economic Sciences / [Olsztyn University of Agriculturae and Technology]. 

41 Economics and Rural Development  

42 Eko Świat 

43 Ekoinżynieria  

44 Ekonomia i Środowisko  

45 Ekonomia i Zarządzanie  

46 Engineering, Construction and Architectural Management. 

47 Europejski Doradca Samorządowy : fundusze, inwestycje, finansowanie. 

48 

Facility Manager : finanse, eksploatacja, prawo, technologie : nowoczesne projektowanie, budowanie 

i 

49 Finanse Komunalne  

50 Finansowanie Nieruchomości  

51 Fotointerpretacja w Geografii 

52 Foundations of Civil and Environmental Engineering  

53 Geodeta : magazyn geodezyjny. 

54 Geodeziâ i Kartografiâ  

55 Geodezja i Kartografia  

56 Geographia. Studia et Dissertationes  

57 Geoinformation Issues = Problemy Geoinformacji  

58 Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. 

59 Geoinżynieria i Tunelowanie. 

60 Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska  

61 Geotechnique. 

62 

Gospodarka Mieszkaniowa w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Inwestycji, 

Budownictwa 

63 GPS World : news and applications of the global positioning systems. 

64 

Grundstuecksmarkt und Grundstueckswert : Zeitschrift fuer Immobilienwirtschaft Bodenpolitik und 

Wert 

65 GuG Aktuell : Informationsdienst zur Zeitschrift. 

66 Infrastruktura Komunalna / Główny Urząd Statystyczny. 

67 

Infrastruktura Komunalna i Gospodarka Mieszkaniowa w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 

Latach ... 

68 International Journal of Geographical Information Science. 

69 International Journal of Strategic Property Management  

70 Inwestuj w Nieruchomości : regionalny miesięcznik o nieruchomościach. 

71 ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  

72 Ius et Administratio . 

73 Journal of Agribusiness and Rural Development  

74 Journal of Architectural and Planning Research  

75 Journal of Geodesy 

76 Journal of Landscape Architecture  

77 Journal of Water and Land Development 

78 Kształtowanie Terenów Zieleni  

79 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia  

80 Kwartalnik Prawa Prywatnego  



47 

81 Kwartalnik Prawa Publicznego 

82 Long Range Planning / Society for Long Range Planning. 

83 Louisiana Rural Economist  

84 Management / [Technical University of Zielona Góra, Institute of Organization and Management]. 

85 Marketing i Rynek. 

88 Miscellanea Geographica / University of Warsaw. Faculty of Geography and Regional Studies. 

89 Nauki o Zarządzaniu  

90 Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. 

91 Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. 

92 Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research. Special Series. 

93 Nowe Zeszyty Samorządowe : opinie prawne. 

94 

Ochrona Środowiska / Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polskie 

Zrzesze 

95 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych  

96 Ochrona Środowiska Prawo i Polityka  

97 Olsztyn Economic Journal  

98 Organizacja i Kierownictwo  

99 Organizacja i Zarządzanie  

100 Organizacja, Metody, Technika  

101 Orzecznictwo w Sprawach Mieszkaniowych. 

102 Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych : kwartalnik samorządu terytorialnego  

103 Personel : sprawy pracownicze. 

104 Personel i Zarządzanie. 

105 PFG Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation  

106 PK Przegląd Komunalny  

107 Polska Bibliografia Narodowa. Bibliografia Dokumentów Kartograficznych  

108 Polski Przegląd Kartograficzny 

109 Poradnik Inwestora, Zarządcy i Administratora Nieruchomości  

110 

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  

Gdańskiego. 

111 
Prace i Studia Geograficzne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. 

112 Prace Instytutu Geodezji i Kartografii. 

113 Prace Naukowe / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. 

114 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu. 

115 Prace Naukowe. Geodezja / Politechnika Warszawska 

116 Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. 

117 Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego 

118 Prawo i Środowisko : kwartalnik. 

119 Problemy Zarządzania 

120 Property Management. 

121 Przegląd Geodezyjny  

122 Przegląd Geograficzny 

123 Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska  

124 Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska  

125 Przegląd Obszarów Wiejskich UE  

126 Przegląd Organizacji : 

127 Regionalny Przegląd Samorządowy  

128 Reports on Geodesy / Politechnika Warszawska. 
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129 Rzeczoznawca Majątkowy  

130 Samorząd Miejski / Związek Miast Polskich. 

131 Samorząd Terytorialny / red. nacz. Michał Kulesza. 

132 Scalone Normatywy 

133 Serwis Administracyjno-Samorządowy : A-S  

134 Serwis Nieruchomości - Administracja i Zarządzanie 

135 Słupskie Prace Geograficzne / Pomorska Akademia Pedagogiczna. 

136 Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 

137 Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości  

138 
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana K 

139 Studia Obszarów Wiejskich 

140 

Studia Regionalne i Lokalne / Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja 

Polska 

141 Środowisko : ogólnopolski biuletyn ekologiczny. 

142 Świat Nieruchomości : pismo problemowe  

143 Technical Science 

144 Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 

145 Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Odział w Krakowie. 

146 Teledetekcja Środowiska / Polskie Towarzystwo Geograficzne. Klub Teledetekcji Środowiska. 

147 The Photogrammetric Record / Photogrammetric Society. 

148 Ubezpieczenia Majątkowe, Finansowe i Społeczne wraz z Serwisem dla Księgowych : 

149 Ubezpieczenia Społeczne : biuletyn. 

150 

VGI Oesterreichische Zeitschrift fuer Vermessung & Geoinformation / Oesterreichische Gesellschaft 

fu 

151 Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie. Rozprawy Naukowe i Monografie  

152 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie / Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. 

153 Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego / red. nacz. Michał Kulesza. 

154 Wspólnota Mieszkaniowa. 

155 Wycena : kwartalnik informacyjny rzeczoznawców wyceny nieruchomości 

156 Wycena Nieruchomości : informacje, wyjaśnienia, przepisy, porady 

157 Zarządzanie  

158 Zarządzanie Publiczne 

159 Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 

160 Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 

161 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Geodezja  

162 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,Geodezja 

163 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 

164 Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Architektura.Nauki Techniczne. 

165 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie. 

166 

ZPORR na Warmii i Mazurach : biuletyn / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 

Regionalnego. 

167 Zeszyty Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

 

 

    

 



49 

Załącznik 5 

Liczebność grup studenckich w semestrze zimowym w roku ak. 2016/2017 

  
       

Kierunek studiów:  GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

                  

Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6 grupa 7 

II bez specjalności 22 22 22 22 22 23 23 

II 

geodezja i geoinformatyka 

18 18 21         

III 22 18 19         

IV 17 17 20 20       

         
Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5     

II 
geodezja i szacowanie 

nieruchomości 

20 19 19 19       

III 20 18 17 19       

IV 20 19 17 20 19     

         
Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2           

I sem. 
2 

geodezja gospodarcza 20 19           

I sem. 
2 

kataster nieruchomości 23             

I sem. 
2 

geodezja i technologie 
informatyczne 

16 17           

I sem. 
2 

geodezja i nawigacja 
satelitarna 

21             

         
Forma studiów: niestacjonarne           

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1             

IV geodezja i geoinformatyka 23             

                  

Forma studiów: niestacjonarne           

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1             

I bez specjalności 29             

II 
geodezja i szacowanie 

nieruchomości 

22             

III 28             

IV 30             

  
 

              

Forma studiów: niestacjonarne           

Rodzaj studiów: drugiego stopnia     

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1             
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II 
geodezja i szacowanie 

nieruchomości 
23             

  
       

Kierunek studiów:  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

  
       

Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3         

II 
doradztwo na rynku 

nieruchomości 

15 15           

III 24 23           

IV 21 17 19         

  
        

Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3         

I bez specjalności 26 26 26         

II 
planowanie i inżynieria 

przestrzenna 

15 15           

III 20 18 17         

IV 20 21 18         

Forma studiów: stacjonarne      

Rodzaj studiów: drugiego stopnia   
Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3         

I sem. 
2 

zarządzanie przestrzenią 19 19 19         

I sem. 
2 

gospodarowanie przestrzenią i 
nieruchomościami 

17 19           

 
         

Forma studiów: niestacjonarne           

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1             

IV gospodarka przestrzenna 10             

                  

Forma studiów: niestacjonarne           

Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1             

II 
zarządzanie i rozwój 

nieruchomości 
13             

  
       

Kierunek studiów:  BUDOWNICTWO 

  
       

Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6   

I 

bez specjalności 

21 21 22 22 22 22   

II 18 18 18 18       

III 21 22 20 20       

IV 22 22 22 22 18     
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Forma studiów: stacjonarne      
Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2           

I sem. 
2 

budowa i konstrukcje 
inżynierskie 

21 21           

I sem. 
2 

budownictwo 
energooszczędne 

19             

         
Forma studiów: niestacjonarne      
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3         

I 

bez specjalności 

24 24 23         

II 17 17           

III 18 18           

IV 21             

         
Forma studiów: niestacjonarne      
Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 
studiów 

Nazwa specjalności 
Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3         

I sem. 
2 

budowa i konstrukcje 
inżynierskie 

16 15           

I sem. 
2 

budownictwo 
energooszczędne 

10             

I sem. 
2 

budsowa i eksploatacja dróg 27             

 


