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1 Raport z oceny procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach i 

specjalnościach  
 

Zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

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. 

Struktura organizacyjna Wydziału jest bazą do tworzenia systemu zapewniania jakości 

kształcenia. Funkcjonujący na Wydziale system zarządzania i doskonalenia procesów kształcenia 

oparty jest na trzech strukturalnie ze sobą powiązanych poziomach, które tworzą: 

1. Rada Wydziału, komisje powołane przez Radę Wydziału, Dziekan, Prodziekani, 

2. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Rady Jednostek Organizacyjnych i Zespoły powołane 

przez kierowników tych jednostek, 

3. Pracownicy Wydziału. 

Model współdziałania organów, jednostek administracji Wydziału, Kierowników Jednostek 

Organizacyjnych, Zespołów i pracowników Wydziału funkcjonuje w formule komunikacji pionowej. 

Kompetencje i uprawnienia Komisji powołanych przez Radę Wydziału oraz Zespołów powołanych 

przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych określa 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 Kształcenia na Wydziale 

Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Na Wydziale do roku 2015 kształcenie realizowano na dwóch kierunkach studiów: „geodezji  

i kartografii” oraz „gospodarce przestrzennej”. Proces kształcenia obejmuje studia stacjonarne (ST)  

i niestacjonarne (NS) I i II stopnia. 

Oceny procesu kształcenia dokonano na podstawie ocen wynikowych z ankiet przeprowadzonych 

wśród studentów, wyników z egzaminów dyplomowych, analizie ocen i regulaminów, materiałów 

dydaktycznych oraz okresowym przeglądzie zgodności sylabusów z planami studiów.  

Do najważniejszych punktów w procesie kształcenia w roku akademickim 2014/2015 można 

zaliczyć przeprowadzenie akredytacji Kierunku Geodezja i Kartografia przez Polską Komisję 

Akredytacyjną i otrzymanie oceny wyróżniającej. Utworzono międzyuczelniany kierunek Inżynieria 

Kosmiczna oraz powołano nową specjalność - Urbanistyka  na kierunku Gospodarka Przestrzenna. 

Przygotowano także zmiany w planach na studiach drugiego stopnia na kierunkach Geodezja i 
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Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna przygotowując je do rekrutacji studentów na kierunek, a 

niej jak dotychczas na specjalność. Dziekan powołał zespół ds. informatyzacji Wydziału, którego 

jednym z celów jest zarządzanie licencjami dydaktycznymi oraz sukcesywna ich aktualizacja. 

Powiększono także bazę sprzętu geodezyjnego o dwa nowe wykrywacze podziemne. 

Dostosowano plany do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przeprowadzono 

analizę ilości godzin poświęconych na konsultację z prowadzącym. Zaleceniem jest weryfikacja tych 

godzin do maksymalnie 5 godzin przypadających na poszczególny przedmiot. 

Na wydziale przypisanych jest do poszczególnych grup 1683 studentów w tym na kierunku 
geodezja i kartografia 1035 i na kierunku gospodarka przestrzenna 648. 

 
 

 

 

• Sesja zimowa GiK – studia inżynierskie i magisterskie 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku geodezja i kartografia studia 
inżynierskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014Z 

5 4,5 4 3,5 3 2 
GiG SSPS 558 384 566 509 787 284 
GiSN SSPS 757 439 783 707 926 235 
GiG SNPS  67 47 58 53 114 35 
GiSN SNPS 186 140 338 193 500 109 

 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku geodezja i kartografia studia magisterskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014Z 

5 4,5 4 3,5 3 2 
GG SSDS 39 24 48 35 62 7 
GiNS-pol 35 24 57 22 27 9 
GiNS-ang 60 19 30 10 13 1 
GiTI SSDS 70 63 68 41 38 3 
GI SNDS 100 9 78 8 16   
GiSN SNDS 79 124 203 116 266 99 

 

 

Poniższe wykresy obrazują ilość ocen na poszczególnych specjalnościach uzyskanych przez 

studentów WGIPB na studiach inżynierskich i magisterskich uzyskanych w sesji zimowej. 
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Strukturę ocen na poszczególnych kierunkach pokazano w poniższych tabelach 

● Sesja letnia GiK – studia inżynierskie i magisterskie 
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Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku geodezja i kartografia studia 
inżynierskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014L 

5 4,5 4 3,5 3 2 

GiG SSPS 713 396 672 540 881 425 

GiSN SSPS 1024 547 901 755 1024 396 

GiG SNPS  111 57 89 70 128 50 

GiSN SNPS 229 109 262 169 523 180 

 
 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku geodezja i kartografia studia 
magisterskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014L 

5 4,5 4 3,5 3 2 

GG SSDS 197 83 89 49 111 18 

GiNS-pol 120 72 111 41 27 10 

GiNS-ang 114 71 117 56 52 7 

KN SSDS 118 84 69 26 15  0 

GiTI SSDS 29 70 96 65 136 42 

GiSN SNDS 79 124 203 116 266 99 

 
Na Specjalności KN nie zanotowano ocen niedostatecznych. 

Poniższe wykresy obrazują ilość ocen na poszczególnych specjalnościach na studiach inżynierskich 

i magisterskich uzyskanych w sesji letniej. 
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• Sesja zimowa GP – studia inżynierskie i magisterskie 
 
 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku gospodarka przestrzenna studia inżynierskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014Z 

5 4,5 4 3,5 3 2 
DnRN SSPS 403 458 737 556 710 189 
PiIP SSPS 604 500 785 625 662 156 
GP SNPS 136 56 112 80 130 36 

 
 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku gospodarka przestrzenna studia 
magisterskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014Z 

5 4,5 4 3,5 3 2 
GPiN SSDS 244 163 319 237 199 22 

 

 

Poniższe wykresy obrazują ilość ocen na poszczególnych specjalnościach na studiach inżynierskich 

i magisterskich uzyskanych w sesji zimowej. 
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• Sesja letnia GP – studia inżynierskie i magisterskie 
 
 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku gospodarka przestrzenna studia inżynierskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014L  

5 4,5 4 3,5 3 2 
DnRN SSPS 603 430 678 419 481 166 
PiIP SSPS 680 379 573 445 541 175 
GP SNPS 72 28 56 20 67 42 

 
 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej dla kierunku gospodarka przestrzenna studia magisterskie 

Program 
Liczba ocen w cyklu 2014L 

5 4,5 4 3,5 3 2 
GPiN SSDS 520 338 512 299 364 20 
ZP SSDS 254 147 185 57 50   

 
Poniższe wykresy obrazują ilość ocen na poszczególnych specjalnościach na studiach inżynierskich 

i magisterskich uzyskanych w sesji letniej. 
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 Przedstawiona powyżej struktura ocen wskazuje na prawidłowo funkcjonujący na 
Wydziale system oceniania. 
 
 
Najczęściej oceny niedostateczne studenci otrzymywali z przedmiotów zamieszczonych w 
tabeli poniżej. 
 

Kierunek nazwa przedmiotu 

Liczba ocen niedostatecznych liczba 
studentów 

uprawnionyc
h do 

zaliczenia 
przedmiotu 

zaliczenie egzamin 1 egzamin 2 egzamin 3 

GiK Podstawy geodezji z geomatyką (sem.2)   94 61 28 124 

GiK Geodezja wyższa i astronomia 
geodezyjna (sem. 6)   55 30 17 82 

GP Planowanie infrastruktury technicznej 36       107 
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2 Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na 

Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
 

Ze względu na utratę licencji na oprogramowanie zbierające informacje z ankietyzacji 

absolwentów raportu nie sporządzono. 

3 Raport z przeprowadzonej ankiety przedmiotów wśród studentów na 

Wydziale Geodezji,  Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

3.1 Semestr 2014 Z rok akademicki 2014/2015 

3.1.1 Zestawienie danych statystycznych 

 

Ogółem liczba studentów uprawnionych do wypełnienia ankiety wynosiła 2003. 

Liczba studentów, którzy wypełnili przynajmniej 1 ankietę to 554 co stanowi 27,7% uprawnionych. 

Liczba dostępnych ankiet to 24778 sztuk. 

Liczba wypełnionych ankiet to 4373 sztuk co stanowi 17,6% wszystkich ankiet. 

Oceniono 124 nauczycieli akademickich prowadzących oceniane zajęcia. 

Wystawiono 169 komentarzy.  

 

3.1.2  Syntetyczne zestawienie wyników ankiet 

 
 

Ogółem oceniono 124 nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Geodezji Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa. Średnia ocena na jednego pracownika to 4.68. Zanotowano jedną 

ocenę bliską 3 z mało wiarygodna próbą. 
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3.2 Semestr 2015 L rok akademicki 2014/2015 

3.2.1 Zestawienie danych statystycznych 

 

Ogółem liczba studentów uprawnionych do wypełnienia ankiety wynosiła 314. 

Liczba studentów, którzy wypełnili przynajmniej 1 ankietę to 50 co stanowi 15,9% uprawnionych. 

Liczba dostępnych ankiet to 700 sztuk. 

Liczba wypełnionych ankiet to 130 sztuk co stanowi 18,6% wszystkich ankiet. 

Oceniono 17 nauczycieli akademickich prowadzących oceniane zajęcia. 

Oceniono 26 zajęć. 

Wystawiono 1 komentarz.  

 

3.2.2 Syntetyczne zestawienie wyników ankiet 

 
Ogółem oceniono 17 nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Geodezji Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa. Średnia ocena na jednego pracownika to 4.76. Zanotowano jedną 

ocenę poniżej 4.0. Pozostali pracownicy zostali ocenieni powyżej 4.0.  
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4 Wydziałowy Plan Hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych przez 

nauczycieli akademickich w roku akademickim 2015/2016 
Na podstawie oceny realizacji zajęć dydaktycznych wykonanych przez studentów Wydziału za 

pośrednictwem elektronicznych ankiet oraz komentarzy wytypowano nauczycieli akademickich  

u których zostaną przeprowadzone hospitacje zajęć dydaktycznych.  

 

LP. IMIĘ I NAZWISKO HOSPITOWANEGO JEDNOSTKA 

1. Wioleta Błaszczak - Bąk IG 

2. Janusz Kosakowski IG 

3. Anna Krypiak Gregorczyk IG 

4. Jacek Paziewski IG 

5. Piotr Sawicki KFIT 

6. Marek Mróz KFIT 

7. Justyna Brzezicka KGNiRR 

8. Marek Walacik KGNiRR 

9. Michał Bednarczyk KGS 

10. Wojciech Jarmołowski KGSiN 

11. Dariusz Konieczny KPiIP 

12. Marta Gross KZN 

13. Lech Kotlewski KZN 

14. Andrzej Muczyński KZN 

15. Szymański Leszek IB 

16. Janusz Barski IB 

17. Marek Jędrzejczak IB 

18. Zenon Drabowicz IB 

19. Arka Panuś IB 
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5 Raport z monitoringu procesów egzaminowania 

5.1 Zagadnienia egzaminacyjne 

W celu usprawnienia procesu raportowania wprowadzono formularz stosowany podczas 

egzaminu dyplomowego: Formularz podsumowania egzaminów dyplomowych WGIPB, uzupełniany 

przez przewodniczącego komisji po każdym przeprowadzonym egzaminie. 

W roku akademickim 2014/2015 zweryfikowano oraz przygotowano nową tematykę zagadnień 

egzaminacyjnych dla kierunków Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna na studia 

stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego stopnia. 

Podczas przygotowania nowych zagadnień egzaminacyjnych zwrócono szczególną uwagę na 

zgodność zagadnień z zakwalifikowanymi przedmiotami do kategorii: 

- zagadnienia kierunkowe – wiedza i umiejętności z przedmiotów podstawowych  

i kierunkowych, 

-     zagadnienia specjalnościowe - wiedza i umiejętności z przedmiotów specjalnościowych. 

Zostały wprowadzone zagadnienia egzaminacyjne na studia pierwszego stopnia dla studentów 

kończących studia w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji. Studentów przystępujących do obrony nie 

objętych tym systemem obowiązują dotychczasowe zagadnienia egzaminacyjne.  

5.2 Wyniki procesów egzaminowania 

Analizy wyników procesów egzaminowania dokonano na podstawie wyników obron za rok 

akademicki 2014/2015 tj. od 10.2014 do 09.2015 włączając w to planowe obrony w lutym i czerwcu 

2015 oraz przeprowadzone egzaminy dyplomowe wynikające z przesunięć terminów realizacji prac 

dyplomowych zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 

Łącznie w ocenianym okresie przeprowadzono 497 egzaminów dyplomowych (4 egzaminy 

poprawkowe), w tym 314 egzaminów inżynierskich i 179 egzaminów magisterskich. Na kierunku 

Geodezja i Kartografia przeprowadzono odpowiednio 115 egzaminów magisterskich i 183 egzaminów 

inżynierskich. Na kierunku Gospodarka Przestrzenna przeprowadzono odpowiednio 64 egzaminy 

magisterskie i 131 egzaminy inżynierskie.  

Przeegzaminowano 294 kobiet oraz  199 mężczyzn. 
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Poniższe tabele prezentują wyniki oceny pracy dyplomowej dla kierunków Geodezja i Kartografia 

oraz Gospodarka Przestrzenna. 

 

Egzamin kierunek Geodezja i Kartografia 

  magisterski inżynierski 

ocena 

promotor

a recenzenta 

prac

y 

promotor

a recenzenta 

prac

y 

5 73 50 69 93 42 80 

4 12 24 25 36 28 49 

4,5 29 26 17 50 36 42 

3,5 1 12 4 4 3 12 

3 0 3 0 0 3 0 

2 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Egzamin kierunek Gospodarka Przestrzenna 

  magisterski inżynierski 

ocen

a promotora recenzenta 
prac

y promotora recenzenta 
prac

y 

5 43 28 40 78 51 65 

4,5 8 15 3 24 37 27 

4 12 13 18 25 31 32 

3,5 0 6 2 4 7 6 

3 1 2 1 0 5 1 

2 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki z tabeli przedstawiono na poniższych wykresach. 
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W analizowanym okresie na kierunku Gospodarka Przestrzenna przeważają oceny bardzo dobre, 

zarówno z prac magisterskich jak i inżynierskich. Sporadycznie występują oceny dostateczne  

i dostateczne plus. Oceny niedostateczne nie występują. 

 

 
 

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

zarówno z prac magisterskich jak i inżynierskich. Sporadycznie występują oceny dostateczne  

i dostateczne plus. Oceny niedostateczne nie występują. 

Do analizy wyników egzaminów dyplomowych przyjęto ostateczne wyniki egzaminów 

dyplomowych łącznie z egzaminem poprawkowym. 

W analizowanym okresie zanotowano 4 niezdane egzaminy dyplomowe w pierwszym terminie. 

 

 

1.  Struktura ocen z egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 

 Egzamin dyplomowy 

Niedostateczny Dostateczny 
Dostateczny 

plus 
Dobry 

Dobry 

plus 
Bardzo dobry 

Liczba ocen 4 38 34 96 90 235 
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6 Raport z monitoringu procesów dyplomowania 
W raporcie uwzględniono: kompetencje opiekunów prac dyplomowych, tematykę realizowanych 

prac dyplomowych, proces przygotowywania prac dyplomowych, proces recenzowania prac 

dyplomowych, wyniki procesu dyplomowania. 

 

6.1 Kompetencje opiekunów prac dyplomowych 
W roku akademickim 2013/2014 Kierownicy Jednostek Organizacyjnych WGIPB zaproponowali 

adiunktów do prowadzenia prac dyplomowych. Zaproponowane osoby podlegały ocenie oraz zostały 

upoważnione do prowadzenia prac dyplomowych na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 10 września 

2013 roku planowanych do obrony w roku 2014/2015. 

 

6.2 Tematyka realizowanych prac dyplomowych 

Prace dyplomowe prowadzone są z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej w 

obszarze nauk technicznych (GIK) oraz nauk technicznych i społecznych (GP). Osoby upoważnione 

przygotowują tematy prac dyplomowych zgodnie z zakresem swoich zainteresowań i dorobek 

naukowy. Tematy te podlegały zatwierdzeniu przez Rady Jednostek Organizacyjnych oraz 
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Wydziałową komisję ds. kształcenia. W trakcie oceny nie zgłoszono uwag do przygotowanych 

tematów. 

Minimalną liczbę zagadnień określono odpowiednio: 

- na studiach magisterskich na 235 tematów, w tym 125 na kierunku Geodezja 

 i Kartografia oraz 110 na kierunku Gospodarka Przestrzenna, 

- na studiach inżynierskich na 647 tematów, w tym 444 na kierunku Geodezja  

i Kartografia oraz 203 na kierunku Gospodarka Przestrzenna. 

Minimalna liczba tematów była około 30% większa od przewidywalnej liczby chętnych. 

6.3 Proces przygotowywania prac dyplomowych 
W terminie przewidzianym w regulaminie studiów przygotowano i obroniono 220 prac 

inżynierskich oraz 86 prac magisterskich. 

6.4 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. Do powtórnej recenzji skierowano jedną  pracę. 

6.5 Wyniki procesu dyplomowania 

Łącznie w ocenianym okresie przeprowadzono 493 obrony prac dyplomowych, w tym 314 

egzaminów inżynierskich i 179 egzaminów magisterskich. Na kierunku Geodezja i Kartografia 

przeprowadzono odpowiednio 115 egzaminów magisterskich i 183 egzaminów inżynierskich. Na 

kierunku Gospodarka Przestrzenna przeprowadzono odpowiednio 64 egzaminy magisterskie i 131 

egzaminy inżynierskie.  

Przeegzaminowano 294 kobiet oraz  199 mężczyzn. 

 

 

  Ostateczna ocena na dyplomie   

  Mgr GP Mgr GiK Inż. GP Inż. GiK suma 

3 0 0 2 6 8 

3,5 5 11 21 45 82 

4 22 39 52 89 202 

4,5 19 41 29 24 113 

5 18 24 27 19 88 

    suma 493 

 

Poniższy wykres obrazuje ilość ocen na poszczególnych kierunkach uzyskanych przez 

absolwentów WGIPB. 

 

 



20 
 

 
 

 

Absolwenci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w roku akademickim 

2014/2015 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (41%). Potem w kolejności: dobrą plus (22,9%), 

bardzo dobrą (17,8%), dostateczną plus (16,6%) i dostateczną (1,6%). 

 

  Procentowy udział ocen 

  Mgr GP Mgr GiK Inż. GP Inż. GiK 

3 0,0 0,0 1,5 3,3 

3,5 7,8 9,6 16,0 24,6 

4 34,4 33,9 39,7 48,6 

4,5 29,7 35,7 22,1 13,1 

5 28,1 20,9 20,6 10,4 

 

Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia po studiach magisterskich w roku akademickim 

2014/2015 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą plus (35,7%). Potem w kolejności: dobrą (33,9%), 

bardzo dobrą (20,8%), dostateczną plus (9,6%). 

Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia po studiach inżynierskich w roku akademickim 

2014/2015 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (48,6%). Potem w kolejności: dostateczną plus 

(24,6%), dobrą plus (13,1%), bardzo dobrą (10,4%) i dostateczną (3,3%). 

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna po studiach magisterskich w roku akademickim 

2014/2015 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (34,4%). Potem w kolejności: dobrą plus (29,7%), 

bardzo dobrą (28,1%), dostateczną plus (7,8%). 

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna po studiach inżynierskich w roku akademickim 

2014/2015 najczęściej kończyli studia z oceną dobrą (39,7%). Potem w kolejności: dobrą plus (22,1%), 

bardzo dobrą (20,6%), dostateczną plus (16,0%) i dostateczną (1,5%). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Mgr GP Mgr GiK Inż. GP Inż. GiK suma

3

3,5

4

4,5

5



21 
 

6.5.1 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 2015-48%. 

Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia procent studentów, którzy nie ukończyli 

studiów 

 w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2015-81%. 

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

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2015-56%. 

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

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2015-54%. 

Ogółem dla studentów studiów stacjonarnych w okresie sprawozdawczym procent studentów, 

którzy nie ukończyli studiów w przewidzianym w programie kształcenia terminie wynosi 52%, a dla 

studiów niestacjonarnych 68,5%. 

Głównymi przyczynami odsiewu są: 

– rezygnacja ze studiów, 

– niezdane egzaminy m.in. z przedmiotów: matematyka, geometria wykreślna z grafiką inżynierską 

oraz podstawy geodezji z geomatyką na roku pierwszym oraz na roku trzecim: geodezja wyższa  

z astronomią geodezyjną, fotogrametria oraz geodezja inżynieryjna, 

– niezłożenie pracy dyplomowej w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów. 

6.5.2 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 2015-35%. 

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

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2015-75%. 

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

w przewidzianym w programie kształcenia terminie wyniósł w roku 2015-54%. 

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w okresie sprawozdawczym w związku z brakiem 

naboru w roku 2014 absolwentów nie było.  

Ogółem dla studentów studiów stacjonarnych w okresie sprawozdawczym procent studentów, którzy 

nie ukończyli studiów w przewidzianym w programie kształcenia terminie wynosi 44,5%, a dla 

studiów niestacjonarnych 75%. 

Głównymi przyczynami odsiewu są: 

– rezygnacja ze studiów, 

– niezłożenie pracy dyplomowej w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów. 
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7 Raport z oceny jakości zajęć i warunków ich prowadzenia  

7.1 Ocena wyników ankiet i hospitacji zajęć 

7.1.1 Ocena wyników ankiet 

Na podstawie przeprowadzonych ankiet oceny procesu dydaktycznego wśród studentów 

wytypowano osoby do przeprowadzenia hospitacji zajęć. 

7.1.2 Ocena wyników hospitacji zajęć  

W roku akademickim 2014/2015 wzorem lat ubiegłych na WGIPB przeprowadzono hospitacje.  

W trakcie hospitacji oceniano: punktualność, przystosowanie sali zajęć, wykorzystanie multimediów 

w trakcie zajęć, zgodność z programem przedmiotu, kompetencje, komunikatywność i sposób 

prowadzenia zajęć przez ocenianego nauczyciela, aktywność studentów, sposób prowadzenia, 

poprawność językową, tempo prowadzenia zajęć dobór, środków dydaktycznych, realizację celu 

nauczania oraz sposób egzekwowania wiedzy. Z przeprowadzonych hospitacji sporządzono protokoły 

i przekazano je do CNiK.  

Wyniki hospitacji są jak najbardziej zadowalające. Na uwagę zasługują wysokie i dobre 

kompetencje prowadzących zajęcia oraz wysoki i dobry sposób prowadzenia zajęć. Ponadto osoby 

hospitowane wykazywały się bardzo dobrym i poprawnym doborem środków dydaktycznych. Stopień 

dostosowania tempa zajęć do możliwości studentów było dobre i umiarkowane, jedynie w dwóch 
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przypadkach okazało się zbyt szybkie.   W jednym przypadku okazało się, że nie przystosowano sali w 

której odbywały się zajęcia. Pozostałe punkty hospitacji, takie jak: wykorzystanie multimediów w 

trakcie zajęć oceniono w 3 przypadkach na nie, zaś punktualność, zgodność z programem 

przedmiotu, komunikatywność, aktywność studentów, poprawność językową, realizację celu 

nauczania oraz sposób egzekwowania wiedzy oceniono na tak. 

7.1.3 Praktyki zawodowe 

W roku akademickim 2014/2015 realizowano praktyki zawodowe na dwóch kierunkach: 

gospodarka przestrzenna oraz geodezja i kartografia. W obu przypadkach były to praktyki na 

studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Liczba osób zaliczających praktyki zawodowe w roku akad. 2014/2015 

Kierunek Geodezja i Kartografia studia stacjonarne: 

Specjalność: geodezja i geoinformatyka - 71 osób, geodezja i szacowanie nieruchomości - 79 

Brak uwag o problemach realizacji. 

Kierunek Geodezja i Kartografia studia niestacjonarne: 

Specjalność: geodezja i geoinformatyka 21 osób, geodezja i szacowanie nieruchomości 31 

osób, 

Brak uwag o problemach realizacji. 

 Kierunek Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne: 

Specjalność: Doradztwo na rynku nieruchomości -  111 osób, planowanie i inżynieria 

przestrzenna - 129 osób, 

Dwie osoby z I DnRN powtórzyły praktykę i zaliczyły ją w dodatkowym terminie. Jedna 

osoba z II DnRN powtarzała praktykę z roku poprzedniego. 

 Kierunek Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne: 

Specjalność: bez specjalności  -  20 osób. 

Brak uwag o problemach realizacji. 

 

7.2 Ocena warunków kształcenia, a zwłaszcza infrastruktury dydaktycznej. 

7.2.1 Wielkość i stan sal dydaktycznych 

Wszystkie obiekty naukowo-dydaktyczne Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  

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

się obecnie 6 obiektów. Główna siedziba Wydziału zlokalizowana jest przy ul. Prawocheńskiego 15.  

W miarę potrzeb Wydział korzysta również z obiektów ogólnouczelnianych, głównie dużych sal 

wykładowych. W roku 2015 dokonano kompleksowego remontu sali nr 2 w budynku głównym 

Wydziału, zmieniono salę 01 na Salę Rady Wydziału. Salę Rady Wydziału pok. nr 12 przekształcono na 

Centrum Obsługi Studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna. Pokój  

nr 17 przekształcono na Dziekanat dla studentów kierunku Budownictwo. Dokonano ocieplenia 

budynku przy ulicy Heweliusza 12 oraz budowy węzła ciepłowniczego w laboratorium technologii 

geoinformatycznych - sala 01, co spowodowało zmniejszenie dostępności komputerów w tym 

laboratorium. 
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7.2.2 Wyposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. 

Specyfika realizowanych zajęć na kierunku Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna 

wymaga odpowiedniego wyposażenia sal i laboratoriów komputerowych oraz nowoczesnego sprzętu 

i aparatury. Sale oraz laboratoria komputerowe wyposażone są w ponad 190 komputerów. 

Laboratoria komputerowe włączone są w sieć komputerową z dostępem do Internetu. W budynku 

głównym Wydziału pracownicy, studenci oraz doktoranci mogą korzystać z dostępu do sieci 

bezprzewodowej i przewodowej za pomocą sieci EDUROAM dołożono nowe punkty dostępu.  

W trakcie realizacji zajęć dydaktycznych i pracy własnej studenci mają możliwość korzystania  

w poszczególnych salach jednostek organizacyjnych Wydziału z oprogramowania dydaktycznego. 

Zaktualizowano i ujednolicono cześć oprogramowania dydaktycznego. Rozszerzono ilość sprzętu 

pomiarowego w Ośrodku Sprzętu Geodezyjnego. 

7.2.3 Dostosowanie obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek główny Wydziału został przystosowany do potrzeb studentów niepełnosprawnych.  

W budynku zapewniono wejście dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Miejsce parkingowe dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się przed budynkiem. Dodatkowo 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). 

W ramach Uczelni funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, a na Wydziale został 

powołany pełnomocnik Dziekana ds. studentów niepełnosprawnych. 

7.2.4 Ocena jakości księgozbioru, dostępu studentów do biblioteki i czytelni oraz 

komputerowych baz danych i katalogów zarówno w Uniwersytecie jak i poza nim. 

Pracownicy oraz studenci Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa korzystają 

z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. W 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach 

Biblioteki, zbudowany na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. Budynek o ogólnej 

powierzchni 19 423 m² posiada: 720 miejsc czytelnianych, 400 stanowisk komputerowych, 8 kabin do 

pracy indywidualnej, 4 sale dydaktyczne (łącznie 150 miejsc), salę konferencyjną na 350 miejsc. 

Godziny otwarcia biblioteki i czytelni umożliwiają korzystanie z księgozbioru studentom 

wszystkich form kształcenia. Uniwersytecka Biblioteka dysponuje również stanowiskiem dla osób 

niepełnosprawnych. Wszyscy pracownicy i studenci UWM mają także prawo do korzystania ze 

zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" przy ul. 

Kardynała Hozjusza 15, gdzie mieści się Wydział Teologii Uniwersytetu. 

Katalogi biblioteczne są w pełni dostępne w formie elektronicznej. Biblioteka zapewnia dostęp do 

czasopism w formie tradycyjnej oraz w postaci elektronicznej.  

Dostępne elektroniczne bazy danych z zakresu „geodezji i kartografii”: Przegląd geodezyjny; 

Geodeta Magazyn Geoinformacyjny; Geoinzynieria. Drogi, Mosty, Tunele; Nieruchomości; 

Nieruchomości i Prawo; Materiały Budowlane; Mosty. 

Polskie bazy bibliograficzne: AGRO, BazTech, BazTOL, Bibliografia Geografii Polskiej, Bibliografia 

Geologiczna Polski, SIGŻ, Książki elektroniczne: EBOOK ACADEMIC COLLECTION (EBSCO), IBUK Libra,  

Zagraniczne bazy bibliograficzne: SCOPUS, Web of Science Core Collection, Zagraniczne bazy 

pełno tekstowe: EBSCO, Elsevier (Science Direct), ProQuest, SpringerLink, Wiley Online Library, 

SpringerLink, Wyszukiwarki czasopism elektronicznych: Lista A-to-Z, ARIANTA.  
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Studenci mogą korzystać z tych baz na terenie biblioteki, natomiast nauczyciele akademiccy, w 

wielu przypadkach, również za pośrednictwem komputerów prywatnych. 

Księgozbiory uzupełnione są na podstawie literatury wpisanej w sylabusach przedmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.37.37.37.3 Analiza liczebności studentów w grupach na poszczególnych latach studiów     

Liczba grup została przedstawiona w formie tabelarycznej poniżej. 

Liczba grup studenckich w roku akademickim 2014_2015 

Kierunek Forma Specjalność 
Stopień pierwszy Stopień drugi 

I II III IV I II 

Geodezja i 

kartografia 

Stacjonarne 

Geodezja i geoinformatyka 3 4 3 3     
Geodezja i szacowanie nieruchomości 4 5 4 3 1   
Kataster nieruchomości         0   
Geodezja gospodarcza         1   
Geodezja i technologie informatyczne         1   

Geodezja i nawigacja satelitarna Pol.         1   
Geodezja i nawigacja satelitarna Ang.         1   

Niestacjonarne 
Geodezja i geoinformatyka 0 1 1 1     
Geodezja i szacowanie nieruchomości 0 1 1 3 1 1 
Geodezja inżynieryjna          0 1 

Gospodarka 

przestrzenna 

Stacjonarne 

 

 

 

 

 

Doradztwo na rynku nieruchomości 3 3 3 3     
Planowanie i inżynieria przestrzenna 3 3 3 3     
Gospodarowanie przestrzenią i 

nieruchomościami 
        4   

Zarządzanie i rozwój nieruchomości         0 0 
Zarządzanie przestrzenią     1  

Niestacjonarne Gospodarka przestrzenna 0 1 1 1     

  Zarządzanie i rozwój nieruchomości         0 0 

 

Poniżej przedstawiono liczebność grup dla poszczególnych kierunków form oraz stopni kształcenia. 
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Liczebność grup studenckich (ćwiczeniowych) w semestrze zimowym 2014/2015 

       

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  

I 

geodezja i geoinformatyka 

26 26 26   

II 16 19 20 22  

III 24 26 26   

IV 28 25 26   

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 

I 

geodezja i szacowanie 

nieruchomości 

23 24 21 24  

II 20 19 19 21 22 

III 23 18 20 20  

IV 24 24 24   

Forma studiów: stacjonarne    

Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1     

I 
geodezja i szacowanie 

nieruchomości 
24     

I geodezja gospodarcza 20     

I 
geodezja i technologie 

informatyczne 
22     

I geodezja i nawigacja satelitarna 15     

I 
geodezja i nawigacja satelitarna 

(studia w języku angielskim) 
11     

Forma studiów: niestacjonarne    

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1     

II 

geodezja i geoinformatyka 

15     

III 21     

IV 19     
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Forma studiów: niestacjonarne 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3   

I 

geodezja i szacowanie 

nieruchomości 

20 20    

II 27     

III 30     

IV 20 20 19   

Forma studiów: niestacjonarne    

Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2    

I geodezja i szacowanie 

nieruchomości 

28     

II 16     

I geodezja inżynieryjna  16    

       

 

  
     

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   

I 

doradztwo na rynku 

nieruchomości 

24 20 17   

II 23 18 22   

III 19 20 22   

IV 20 20 21   

Forma studiów: stacjonarne    

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3   

I 

planowanie i inżynieria 

przestrzenna 

25 23 22   

II 22 21 17   

III 22 23 26   

IV 17 20 22   

Forma studiów: stacjonarne    

Rodzaj studiów: drugiego stopnia   

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4  

I 
gospodarowanie przestrzenią i 

nieruchomościami 
22 21 23 23  
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Forma studiów: niestacjonarne 

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia  

Rok 

studiów 
Nazwa specjalności 

Liczba studentów w grupie 

grupa 1     

II 

gospodarka przestrzenna 

10     

III 12     

IV 31     

 

Ogółem na Wydziale było 76 grup ćwiczeniowych studentów. Średnią liczebność w grupie 

pokazano w tabeli: 

Średnia liczebność w grupie rok akademicki 2014_2015 

Kierunek Forma Stopień pierwszy Stopień drugi 

Geodezja i kartografia 
Stacjonarne 23 18

Niestacjonarne 21 20

Gospodarka przestrzenna 
Stacjonarne 21 22

Niestacjonarne 18 0

 

Minimalna liczebność grup pokazano w tabeli 

Minimalna liczebność w grupie rok akademicki 2014_2015 
Kierunek Forma Stopień pierwszy Stopień drugi 

Geodezja i 

kartografia 
Stacjonarne 16 (GiG rok 2) 11 (GiNS) 
Niestacjonarne 15 (GiG 2) 16 (GiSzN) 

Gospodarka 

przestrzenna 
Stacjonarne 17 (PiIP, DnRN) 21 (GPiN) 
Niestacjonarne 10 (GP rok2)   

 

Największe grupy liczą po 30 studentów  (3 grupy) i są to grupy na studiach niestacjonarnych 

pierwszego stopnia. 

W okresie sprawozdawczym na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

dokonano naboru na studia podyplomowe: Wycena nieruchomości – realizowane w Katedrze 

Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego. W roku akademickim 2014/2015 liczba osób 

uczestniczących w rekrutacji - 26 osób, studia podjęły 26 osób. 

7.4 Analiza funkcjonujących regulaminów przedmiotów pod kątem ich zgodności z 

programami kształcenia 

 

Analizę funkcjonujących regulaminów przygotowano na podstawie zestawień otrzymanych  

z jednostek Wydziału. Łącznie zdeklarowano 411 przedmiotów dla 404 zostały przygotowane 

regulaminy zajęć. 

Zmiany w regulaminach zgłoszono w dwóch jednostkach: KPiIP zgłosiła zmianę dla 1 przedmiotu, 

natomiast KZN zgłosiła 3 przedmioty w ramach, których chciała by zmiany przeprowadzić. 
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Analiza funkcjonujących regulaminów przedmiotów pod kątem ich zgodności z programami kształcenia  

 w roku akademickim 2014-2015 

Jednostka 

Wydziału 

Zdeklarowana 

ilość 

przedmiotów 

w danej 

jednostce 

Zdeklarowana 

ilość 

przygotowanych 

regulaminów w 

danej  jednostce 

Czy regulamin 

został 

zweryfikowany 

przez 

koordynatora 

Czy 

zaproponowano 

zmiany w 

regulaminach 

TAK/NIE 

Nazwa przedmiotu/treść   

i osoba zgłaszająca zmiany 

 TAK NIE 

CDRŚK 14 14 14 0 NIE   

  

  

  

  

IG 42 37 37 0 NIE 

KAGiK 51 51 46 5 NIE 

KGNiRR 40 40 40 0 NIE 

KGS 32 32 32 0 NIE 

KPiIP 84 84 79 5 TAK 

Planowanie obszarów 

wiejskich/kolokwium 

ustne/dr inż. K. Kurowska 

KZN 46 46 46 0 TAK 

Ekonomika miast i 

regionów/wprowadzenie 

kolokwium /dr inż. Ada 

Wolny 

Powszechna Taksacja 

Nieruchomości /Zwiększyć 

liczbę godzin ćwiczeń do 

30h/dr inż. Jan Kuryj 

Wycena Przedsiębiorstw 

/Zwiększyć liczbę godzin 

ćwiczeń do 30h/dr Andrzej 

Muczyński 

KFiT 39 39 39 0 NIE   

  

  

KGSiN 61 61 61 0 NIE 

WGIPB 411 404 394 10 
 

7.5 Analiza procesów oceny i weryfikacji efektów kształcenia, w tym wymagań 

egzaminacyjnych.  

 

Analizę przeprowadzono na podstawie kart weryfikacji efektów kształcenia dostarczonych przez 

jednostki Wydziału: IG, KAGiK, KGNiRR, KGS, KGSiN, KPiIP, KZN, KFiT. Łącznie na kierunku Gospodarka 

Przestrzenna oraz Geodezja i Kartografia na podstawie kart zweryfikowano 175 przedmiotów.  

Uzyskane wyniki przedstawiono w poniższych tabelach. Weryfikacji dokonano dla przedmiotów  

z semestru letniego 2014/2015. 
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Tabela Weryfikacji Efektów Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za rok 

akademicki 2014/2015  w semestrze letnim kierunek: Geodezja i Kartografia (GiK). 

 

 

 

Łączna ilość 

zweryfikowanych 

przedmiotów 

Nazwa przedmiotu do którego 

przedstawiono propozycję zmiany 
Treść zmiany 

99 

Geoinformacja ochrony środowiska 

Weryfikacje efektów K1 i K3 należy przeprowadzić 

jedynie podczas realizacji sprawozdań (błąd w 

sylabusie). Kolokwium praktyczne przeprowadzić 

indywidualnie. 

Struktury danych i projektowanie 

obiektów 

Zmniejszyć liczbę efektów kształcenia w celu 

precyzyjnego ukierunkowania treści przedmiotu 

Geodezja fizyczna i grawimetria 

geodezyjna 

Z efektów obszarowych po weryfikacji usunięto 

T2A_U08,T2A_U11 i InzA_U01 jako 

niecharakterystyczne dla przedmiotu 

Satelitarne techniki pomiarowe Nie łączyć grup 

 

Tabela Weryfikacji Efektów Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za rok 

akademicki 2014/2015  w semestrze letnim kierunek: Gospodarka Przestrzenna (GP). 

 

Łączna ilość 

zweryfikowanych 

przedmiotów 

Nazwa przedmiotu do którego 

przedstawiono propozycję zmiany 
Treść zmiany 

76 

Ekonomika miast i regionów 

(ćwiczenia) 

Wprowadzenie sprawdzianu pisemnego (pytania 

otwarte) jako weryfikacja efektu W1 

Technologie informacyjne w 

gospodarce przestrzennej 

Zmiana kolokwium pisemnego na kolokwium ustne 

obejmujące tematykę wykładów i ćwiczeń (W1,K1) 

realizowane w trakcje prezentacji wykonanych 

projektów wykorzystania narzędzi GIS do 

określonych zadań inżynierskich  (U1) 

Planowanie obszarów wiejskich 

Kolokwium ustne przy zaliczeniu poszczególnych 

projektów ćwiczeń, wiedza teoretyczna 

weryfikowana również w formie egzaminu 

pisemnego 

Programy unijne  

w gospodarce przestrzennej 

kolokwium pisemne zamienić na kolokwium ustne 

w formie pytania otwartego/ problemowego, 

obejmującego  tematykę wykładów i ćwiczeń (W1) 
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8 Przygotowanie i publikacja elektronicznej wersji materiałów 

dydaktycznych 
 

Wydział posiada długoletnia tradycje edukacyjną oraz bogate zaplecze biblioteczne. 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 otrzymanych zestawień z jednostek Wydziału wynika, iż na 410 zdeklarowanych 

przedmiotów tylko 283 przygotowane są w wersji elektronicznej.  

   

Ocenę materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Ocena materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela akademickiego do 

prowadzenia poszczególnych przedmiotów w roku akademickim 2014-2015 

Jednostka 

Wydziału 

Zdeklarowana 

ilość 

przedmiotów w 

danej  

jednostce 

Zdeklarowana ilość 

przygotowanych 

materiałów 

Zdeklarowana ilość 

przygotowanych 

materiałów w wersji 

elektronicznej 

Uwagi dotyczące 

przygotowania materiałów  

w wersji elektronicznej 
TAK NIE 
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CDRŚK 14 14 0 0   

IG 42 42 0 19 

pozostałe materiały 

przygotowane częściowo  

w zależności od potrzeb 

KAGiK 50 50 0 44   

  

  

  

  

KGNiRR 40 20 0 20 

KGS 34 34 0 34 

KPiIP 84 84 0 67 

KZN 46 46 0 28 

KFiT 39 39 0 12 

Pozostałe materiały również 

są przygotowane ale  

(wybrane fragmenty) 

KGSiN 61 61 0 61   

  WGIPB 410 387 3 283 

 

 

8.1 Ocena doboru 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. Na Wydziale zatrudnionych jest w pełnym 

wymiarze czasu pracy 108 nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunkach. 

Do minimum kadrowego dla kierunku Geodezja i Kartografia zaliczanych jest 36 nauczycieli 

akademickich oraz 16 dla kierunku Gospodarka Przestrzenna. 

Relacja pomiędzy liczbą nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe a liczbą 

studentów wynosi 1:34 co stanowi bardzo dobry stosunek względem maksymalnego stosunku 

wynoszącego 1:60 dla kierunku studiów w obszarze nauk technicznych. 

 

8.2 Dorobek kadry dydaktycznej 
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zaliczył Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  

i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie do kategorii A w grupie GWO 

SI1GE (Decyzja nr 13/KAT/2015 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu kategorii 
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naukowej A Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, Wydziałowi Geodezji, Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa). 

Wykaz ilościowy dorobku naukowego nauczycieli akademickich za rok 2014 (prac afiliowanych) 

pokazano w poniższej tabeli. 

 

 

Rodzaj publikacji Rok 2014 

Czasopismo z list A MNiSW 26 

Publikacja z WoS 65 

Czasopismo z list B MNiSW 66 

Monografia w języku polskim 10 

Monografia w języku kongresowym 10 

Rozdział w monografii w języku polskim 22 

Rozdział w monografii w języku kongresowym 5 

 

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

publikacji indeksowanych w JCR. Spadła zaś liczba publikacji z listy B MNiSW. Zwiększyła się także 

liczba wydawanych monografii w języku kongresowym. 

9 Raport z oceny powiązania kształcenia realizowanego na Wydziale z 

praktyką oraz rynkiem pracy. 
„Kierownik Jednostki Organizacyjnej przygotowuje roczne sprawozdanie z realizacji procesu 

przesyłania prac i przesyła je Przewodniczącemu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia w terminie do 30 listopada danego roku za rok poprzedni” 

W roku akademickim 2014-2015, na Wydziale nie zrealizowano żadnej pracy w powiązaniu z 

praktyką i rynkiem pracy. 

 

10 Rankingu Absolwentów 

 
W roku akademickimi 2014/2015 (stan na październik 2015) Wydział ukończyło 493 

absolwentów: 

298 osób stanowili absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia, 195 osób to absolwenci kierunku 

Gospodarka Przestrzenna. 
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Wyniki przedstawiano w poniższych wykresach. 

 

 
 

 

 Kierunek Geodezja i Kartografia 

 
 

Czterdziestu studentów wykazało się średnią powyżej 4,5 co stanowi 13 procent ogółu. 

Kierunek Geodezja Przestrzenna 
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Czterdziestu czterech studentów wykazało się średnią powyżej 4,5 co stanowi 23 procent ogółu. 

 

 

11 Podsumowanie 
Ze względu na utratę licencji na oprogramowanie zbierające informacje z ankietyzacji 

absolwentów raportu nie sporządzono. Wyniki znane będą w styczniu 2016 roku. 

 

1. Spada liczba ankiet wypełnianych przez studentów. Wszyscy pracownicy Wydziału zostali 
ocenieni pozytywnie.  

Zalecenie: Nauczyciele akademiccy o najniższej średniej oraz z negatywnymi komentarzami zostaną 
poddani hospitacjom zajęć. Należy zmniejszyć ilość pytań w ankiecie oraz zmienić skalę ocen. 

Wprowadzono nowe zagadnienia egzaminacyjne dostosowując je do aktualnych planów studiów 
z uwzględnieniem zagadnień z przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. 

2. Prace dyplomowe realizowane są prawidłowo, recenzenci spóźniają się z wykonaniem 
recenzji co utrudnia, a wręcz uniemożliwia przeprowadzenie obrony pracy dyplomowej. 

Zalecenie: Ustalenie terminu zwrotu recenzji, w przypadku niewykonania recenzji w terminie 
odwołanie egzaminu. Odpowiedzialność ponosi recenzent. 

3. Promotorzy powinni przed akceptacją pracy sprawdzić tytuł pracy oraz wykazywać się 
dorobkiem naukowym w zakresie pisanej pracy. 

Zalecenie: Promotorzy akceptujący nagminnie prace z błędami technicznymi zostaną wykluczeni z 
grona osób upoważnionych do realizacji prac dyplomowych. 
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4. Należy dążyć do dalszej poprawy wyposażenia pracowni i laboratoriów w aktualne 

oprogramowanie dydaktyczne. 

Zalecenie: pozyskanie środków zewnętrznych na zakup oprogramowania, nawiązywanie kontaktów  

i zakup licencji dydaktycznych po konkurencyjnych cenach. Zakupy wydziałowe. 

5. Nie wszystkie obiekty przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zalecenie: Wnioskowanie o przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

6. Należy zwiększyć i uaktualnić bazę dydaktyczną w OSG. 

Zalecenie: Szukanie środków na zakup nowego sprzętu – Dziekan, Prodziekani, Kierownik OSG. 

7. Widoczna jest niespójność w nadzorze nad przedmiotami realizowanymi przez jednostki.  

Zalecenie: Zwiększenie kontroli przez kierowników nad koordynatorami ds. kształcenia (pracownicy 

NNA).  

8. Słaba aktywność zespołów dydaktycznych. Rozmycie odpowiedzialności za te same 

przedmioty realizowane na różnych specjalnościach. 

Zalecenie: Kontrola pracy zespołów dydaktycznych przez kierownika jednostki organizacyjnej 

Wydziału, Powołanie koordynatora przedmiotów o tych samych lub bardzo zbliżonych treściach 

programowych. 

9. Pojedyncze braki w przygotowanych materiałach dydaktycznych. 

Zalecenie:  Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla wyszczególnionych przedmiotów. 

10. Pojedyncze braki w regulaminach – niezgodności z regulaminem studiów. Dla jednego 

przedmiotu tworzonych jest kilka regulaminów przez prowadzących dany przedmiot. 

Taka forma powoduje powielanie się przedmiotu i tym samy zwiększa jego ilość 

wykazywaną przez daną jednostkę. 

Zalecenie: Przygotowanie regulaminów przedmiotów, ujednolicenie regulaminów przedmiotów  

z zapisami w sylabusach. Zwiększenie nadzoru nad kształceniem przez kierowników zespołów 

dydaktycznych. Kontrola pracy zespołów dydaktycznych przez kierowników jednostek. 

11. Uwagi zamieszczane w dokumentacji niezgodne z przeznaczeniem. 

Zalecenie: Zwiększenie świadomości nauczycieli w zakresie regulaminów studiów, prac komisji  

ds. Kształcenia i Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia jakości kształcenia poprzez przekazywanie 

informacji przez członków komisji, zespołu i Rady Wydziału. 

12. Brak materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej w CDRŚK. 

Zalecenie: Przygotowanie materiałów, zwiększenie nadzoru przez Kierownika Centrum. 
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13. Rozbieżności w ilości przedmiotów w stosunku do regulaminu i materiałów 

dydaktycznych. 

Zalecenie: Zwiększenie nadzoru nad pracami koordynatorów ds. kształcenia. 

14. Dobre przygotowanie materiałów w formie elektronicznej 76%. Obawy pracowników o 

prawa autorskie? 

Zalecenia: Zamieszczenie materiałów na stronach pracowników lub jednostek Wydziału, korzystanie z 

rozwiązań e learning. 

15. Dobre relacje pomiędzy liczbą nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, 

a liczbą studentów. 

16. Mała aktywność naukowa części pracowników naukowych przyjmujących studentów do 

realizacji prac dyplomowych. 

Zalecenie: Zwiększenie aktywności publikacyjnej, nieupoważnienie opieki nad studentami 

realizującymi prace dyplomowe. 

17. Nie odnotowano prac dyplomowych realizowanych w powiązaniu z praktyką zawodowa. 

Zalecenie: Zaproponowanie przygotowania tematów prac dyplomowych przez członków Konwentu 

Wydziału i ich realizacja wspólnie z otoczeniem biznesowym. 

18. Dodatkowe pytanie od recenzenta na egzaminie dyplomowym inżynierskim i 

magisterskim. 

Zalecenie: Dyskusja na komisji ds. kształcenia i ewentualna poprawa wytycznych wydziałowych. 

18. Problemy z terminowością dostarczania do CNiK recenzji i opinii. 

Zalecenie: Wprowadzenie terminu dostarczenia recenzji do dziekanatu najpóźniej na 2 dni przed 

planowaną obroną. 

 


