
 

Uchwała nr  22/2021 

Rady Akademickiej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

z 18 marca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu odbywania praktyki  studenckie j na kierunku Geodezja 
i  kartografia studia pierwszego stopnia w Dolnośląskie j Szkole Wyższej  przez 

studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 i kole jnych  

Działając na § 24 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Rada Akademicka 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej:  

§ 1 Zmienia Regulamin odbywania praktyki studenckiej na kierunku Geodezja i kartografia studia 

pierwszego stopnia w  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przez studentów rozpoczynających kształcenie w 

roku akademickim 2020/2021 i kolejnych, nadany uchwałą Rady Akademickiej nr 109/2020. 

§ 2 Wprowadza tekst jednolity regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Akademickiej nr 109/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu odbywania praktyki studenckiej na kierunku Geodezja i kartografia studia pierwszego 

stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej przez studentów rozpoczynających kształcenie w roku 

akademickim 2020/2021 i kolejnych. 

 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Akademickiej 

prof. dr hab. Edward Czapiewski 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Akademickiej nr 22/2021 

 

PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK  

dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 

 

Kierunek:   geodezja i kartografia 

Poziom studiów:  studia pierwszego stopnia 

 

1. Cele praktyk 

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotu 
świadczącego usługi geodezyjno-kartograficzne oraz wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z 
udziałem w realizacji tych prac. 

 

2. Miejsca, w których studenci/tki mogą odbyć praktykę: 

− firmy geodezyjne 
− ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
− inne instytucje po uzgodnieniu z Uczelnianym Opiekunem Praktyk. 

 

3. Czas trwania praktyk i miejsce ich odbywania 

Studenci/tki studiów I stopnia odbywają praktyki zgodnie z harmonogramem studiów: 

Rok 
studiów, 
semestr 

Czas trwania praktyki Uszczegółowienie Zakładane efekty uczenia się: 

Praktyka zawodowa 1 

I-II 
semestry  
2, 3 i 4 

480 godz w ciągu 1,5 
lat. 
(3 miesiące praktyki , 
w sumie 12 tygodni po 
40 godzin lekcyjnych 
(45 minut) w 
tygodniu, mogą być 
realizowane w różnych 
podmiotach/firmach w 
różnym wymiarze 
czasowym w ciągu I i 
II roku studiów, 
praktyka ta jest 
zaliczana z końcem 
4 semestru) 

Wprowadzenie do praktyk 
i ewaluacja praktyk - 2 
godz. 
Praktyka w Instytucji 

Przyjmującej - 480 godzin 

a) w zakresie wiedzy student/ka: 
− zna organizację firmy geodezyjnej 

oraz przebieg prowadzenia prac 
geodezyjnych i kartograficznych 

 
b) zakresie umiejętności student/ka:  
− potrafi wykonywać prace geodezyjne 

i kartograficzne. 
− stosuje w praktyce uwarunkowane 

przepisami procedury 
 
c) zakresie kompetencji społecznych 
student/ka: 
− jest gotów do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, działa w sposób 
koncepcyjny, posiada zdolność 
organizowania i prowadzenia prac 
geodezyjnych  w zespole. 

− -poszerza swoje zdolności 
komunikacyjne i operatywność 

Praktyka zawodowa 2 

III-IV 
semestry  
5, 6 i 7  

480 godz w ciągu 1.5 
lat. 
(3 miesiące praktyki 
,w sumie 12 tygodni 
po 40 godzin 
lekcyjnych (45 minut) 
w tygodniu; mogą być 
realizowane w różnych 
firmach, w różnym 
wymiarze czasowym w 

Wprowadzenie do praktyk 
i ewaluacja praktyk - 2 
godz. 
Praktyka w Instytucji 
Przyjmującej - 480 godzin 

a) w zakresie wiedzy student/ka: 
− zna organizację firmy geodezyjnej 

oraz przebieg prowadzenia prac 
geodezyjnych i kartograficznych 

 
b) zakresie umiejętności student/ka:  
− potrafi wykonywać prace geodezyjne 

i kartograficzne. 
− stosuje w praktyce przepisy prawa i 

procedury 
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ciągu III   i IV roku 
studiów, praktyka ta 
jest zaliczana z 
końcem 7 
semestru) 

 

c) zakresie kompetencji społecznych 
student/ka: 
− jest gotów do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, działa w sposób 
koncepcyjny,  

− posiada zdolność organizowania i 
prowadzenia prac geodezyjnych w 
zespole. 

 

 

4. Harmonogram odbywania praktyki: 

Harmonogram odbywania praktyki student/ka ustala z Opiekunem Praktyki z ramienia Instytucji 
Przyjmującej na praktykę. Indywidualny harmonogram zależny jest od godzin pracy instytucji, 

możliwości Opiekuna Praktyki oraz studenta/ki. 

 

5. Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się: 

Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się w Dzienniku praktyk, w którym studenci/tki 
opisują zadania zrealizowane w instytucji przyjmującej na praktykę związane z wyżej wymienionymi 

efektami, a Opiekun praktyki z ramienia danej Instytucji Przyjmującej na praktykę potwierdza je 

podpisem w Dzienniku praktyk oraz Uczelniany Opiekun Praktyk w Dzienniku praktyk oraz w USOS. 

Potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia może odbyć się na podstawie: podania o zaliczenie 
aktywności zawodowej na poczet praktyki, zaświadczenia o zatrudnieniu (z pełną nazwą pracodawcy, 

stanowiskiem pracy i okresem zatrudnienia) oraz opisu czynności wykonywanych na zajmowanym 

stanowisku w swoim miejscu pracy. 

 

6. Informacje dodatkowe w okresie epidemii COVID-19 

W trakcie trwania epidemii dopuszcza się możliwość realizacji praktyki zawodowej w trybie zdalnym, 

z wykorzystaniem narzędzi audio-wizualnych, pozwalających na stały kontakt studenta z Opiekunem 

Praktyk w Instytucji Przyjmującej oraz pracownikami tej instytucji. Warunkiem do zdalnego odbycia 
praktyk jest możliwość wykazania w Dzienniku Praktyk, że zostały osiągnięte zakładane efekty 

kształcenia.  

W przypadku studentów ostatniego roku: jeżeli realizacja praktyki nie jest możliwa w trakcie 

trwania epidemii, a efekty kształcenia nie zostały osiągnięte, Uczelniany Opiekun Praktyk może 
przydzielić studentowi/tce do realizacji projekt praktyczny, który umożliwi osiągnięcie przez studenta/tkę 

brakujących efektów kształcenia w przeznaczonym do odbycia praktyk terminie. Ostateczną decyzję o 

uznaniu dotychczasowej praktyki i uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w formie projektu 
podejmuje Dziekan, na wniosek studenta/ki, po wcześniejszej akceptacji Uczelnianego Opiekuna 

Praktyk. 

 

7. Procedura realizacji praktyk przez studentów/tki studiów I i II stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich na kierunkach prowadzonych na Wydziale Studiów Stosowanych 
określona jest w Zarządzeniu Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

z siedzibą we Wrocławiu. 

 

 


