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studia podyplomowe – GeodeZJa i KartoGraFia
Pełna nazwa studiów Fotogrametria i teledetekcja Geodezyjne pomiary podstawowe Podstawy geodezji Podstawy nauczania geodezji i kartografii 

dla nauczycieli
Redakcja Map

Organizator Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z 
siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 
z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 
z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 
z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna 
z siedzibą w Rzeszowie

Adres 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
tel. (17) 866 04 30 

info@wsie.edu.pl
www.wsie.edu.pl

35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
tel. (17) 866 04 30

info@wsie.edu.pl
www.wsie.edu.pl

35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
tel. (17) 866 04 30

info@wsie.edu.pl
www.wsie.edu.pl

35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
tel. (17) 866 04 30

info@wsie.edu.pl
www.wsie.edu.pl

35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
tel. (17) 866 04 30

info@wsie.edu.pl
www.wsie.edu.pl

Podstawowy cel studiów osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i 
umiejętności z zakresu fotogrametrii i teledetekcji 
określonych w załączniku 3 do rozporządzenia 
ministra administracji i cyfryzacji z 31 stycznia 

2014 r.

przekazanie wiedzy i umie jęt ności  z zakresu geo-
dezyjnych pomiarów pod  sta wowych określonych 
w załączniku 3 do roz po rządzenia ministra 

administracji i cyfryzacji z 31 stycznia 2014 r.

przekazanie wiedzy z zakresu podstaw geodezji 
i karto grafii osobom, które w pracy mają stycz-
ność z pomiarami geodezyjnymi, geoportalami, 
EGiB, pomiarami inżynierskimi, nadzorem inwe-
stycji oraz geodezją leśną i rolną, nie posiada-
ją jednak systematycznej wiedzy z tej dziedziny

uzyskanie kwalifikacji w zakresie geo dezji 
i kartografii przez nauczycieli nie po sia da ją-
cych wykształcenia kierunkowego, a zain te-
re  sowanych nauczaniem  przedmiotów za wo-

dowych

osiągnięcie efektów w zakresie wiedzy i umie-
jętności z zakresu redakcji map określonych 
w załączniku 3 do rozporządzenia ministra 
administracji i cyfryzacji z 31 stycznia 2014 r.

Rok rozpoczęcia działalności 2015 2015 2017 2017 2016

Którą z kolei będzie najbliższa edycja 2 2 1 1 2

Kierownik studiów dr inż. Anna Szopińska dr inż. Anna Szopińska dr inż. Anna Szopińska dr inż. Anna Szopińska dr inż. Anna Szopińska

Liczba semestrów 2 2 2 2 2

Liczba godzin zajęć: logółem 310 310 302 333 310

lwykładów 125 121 121 155 141

lćwiczeń 185 189 181 178 169

linnych – – – – –

Limit miejsc 25 25 25 25 25

Kryteria naboru wyższe wykształcenie w obszarze nauk 
technicznych

wyższe wykształcenie w obszarze nauk 
technicznych

wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie w obszarze nauk 
technicznych

Pełny koszt uczestnictwa (zł) 3400 + 300 (opłata wpisowa), inne opłaty 
określa Regulamin odpłatności za studia i inne 

formy kształcenia

3400 + 300 (opłata wpisowa), inne opłaty 
określa Regulamin odpłatności za studia i inne 

formy kształcenia

3400 + 300 (opłata wpisowa), inne opłaty 
określa Regulamin odpłatności za studia i inne 

formy kształcenia

3400 + 300 (opłata wpisowa), inne opłaty 
określa Regulamin odpłatności za studia i inne 

formy kształcenia

3400 + 300 (opłata wpisowa) – inne opłaty 
określa Regulamin odpłatności za studia i inne 

formy kształcenia

Termin przyjmowania zgłoszeń nabór ciągły nabór ciągły nabór ciągły rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym

W jakim trybie odbywają się zajęcia tryb niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. 
5-6 na semestr) w godz. 8-18.45

tryb niestacjonarny, 
ok. 5-6 zjazdów na semestr, 

zjazdy sobotnio-niedzielne, w godz. 8-18.45

tryb niestacjonarny, 
ok. 5-6 zjazdów na semestr, 

zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. 8-18.45

tryb niestacjonarny, 
ok. 5-6 zjazdów na semestr, 

zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. 8-18.45

tryb niestacjonarny, 
ok. 5-6 zjazdów na semestr, 

zjazdy sobotnio-niedzielne w godz. 8-18.45

Gdzie odbywają się zajęcia Rzeszów, ul. Miłocińska 40 (bud.B), 46 (bud.A) Rzeszów, ul. Miłocińska 40 (bud.B), 46 (bud.A) Rzeszów, ul. Miłocińska 40 (bud.B), 46 
(bud.A)

Rzeszów, ul. Miłocińska 40 (bud.B), 
46 (bud.A)

Rzeszów, ul. Miłocińska 40 (bud.B), 
46 (bud.A)

Termin rozpoczęcia zajęć 
w najbliższej edycji

semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w roku akademickim 
2017/2018

semestr zimowy w roku akad. 2017/2018 semestr zimowy w roku akad. 2017/2018

Ramowa tematyka zajęć www.wsie.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Studia 
podyplomowe

www.wsie.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Studia 
podyplomowe

www.wsie.edu.pl w zakładce Rekrutacja/
Studia podyplomowe

www.wsie.edu.pl w zakładce Rekrutacja/
Studia podyplomowe

www.wsie.edu.pl w zakładce Rekrutacja/
Studia podyplomowe

Kwalifikacje wykładowców nauczyciele akademiccy posiadający dorobek 
naukowy oraz doświadczenie praktyczne 

zdobyte poza uczelnią w zakresie realizowanych 
przedmiotów

nauczyciele akademiccy posiadający dorobek na-
ukowy oraz doświadczenie praktyczne zdobyte po-
za uczelnią w zakresie realizowanych przedmiotów

nauczyciele akademiccy posiadający dorobek 
naukowy oraz doświadczenie praktyczne zdo-
byte poza uczelnią w zakresie realizowanych 

przedmiotów

nauczyciele akademiccy posiadający 
dorobek naukowy oraz doświadczenie 

praktyczne zdobyte poza uczelnią w zakresie 
realizowanych przedmiotów

nauczyciele akademiccy posiadający 
dorobek naukowy oraz doświadczenie 

praktyczne zdobyte poza uczelnią w zakresie 
realizowanych przedmiotów

Warunek ukończenia studiów wykonanie pracy końcowej, 
zdanie egzaminu końcowego, 

zaliczenie wszystkich przedmiotów

wykonanie pracy końcowej, zdanie egzaminu 
końcowego, zaliczenie wszystkich przedmiotów

wykonanie pracy końcowej, zdanie 
egzaminu końcowego, zaliczenie wszystkich 

przedmiotów

wykonanie pracy końcowej, zdanie 
egzaminu końcowego, zaliczenie wszystkich 

przedmiotów

wykonanie pracy końcowej, zdanie 
egzaminu końcowego, zaliczenie wszystkich 

przedmiotów

Łączna liczba absolwentów 7 8 brak danych nie dotyczy (1. edycja) 15

Informacje dodatkowe www.wsie.edu.pl – zakładka Rekrutacja/Studia 
podyplomowe

www.wsie.edu.pl zakładka Rekrutacja/ studia 
podyplomowe

www.wsie.edu.pl zakładka Rekrutacja/ studia 
podyplomowe

www.wsie.edu.pl zakładka Rekrutacja/Studia 
podyplomowe

www.wsie.edu.pl zakładka Rekrutacja/Studia 
podyplomowe
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studia podyplomowe – systemy inFormaCJi GeoGraFiCZneJ
Pełna nazwa studiów Systemy informacji przestrzennej – GIS GIS – System Informacji Geograficznej Systemy Informacji Geograficznej – GIS W zakresie Systemów Informacji 

Geograficznej
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Organizator Akademia Marynarki Wojennej,  
Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej

Centrum GIS Wydziału Oceanografii 
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 

we współpracy z Esri Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-
Ekonomiczna im. ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu, 
Instytut Inżynierii Technicznej 

Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska

Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
tel. 261 262 774 

poczta@nawigacja.gdynia.pl
www.nawigacja.gdynia.pl

81-378 Gdynia, al. Marszałka J. Piłsudskiego 46
tel. (58) 523 66 14, cgisju@ug.edu.pl 

joanna.aruminska@ug.edu.pl, ug.edu.pl/
oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16
tel. (16) 624 46 57 

iit@pwste.edu.pl
www.iit.pwste.edu.pl

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel. (12) 617-22-77 

studium-gis@agh.edu.pl
www.studium.gis.edu.pl

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
tel. (12) 664 53 01 

unigis@gis.geo.uj.edu.pl
www.unigis.uj.edu.pl

Podstawowy cel studiów przygotowanie absolwentów do podejmowania 
prac z zakresu budowy, funkcjonowania oraz wy-
korzystywania systemów geoinformatycznych wspo-
magających zarządzanie w administracji publicznej, 

przemyśle i w firmach komercyjnych

uzyskanie świadectwa ukończenia studiów po dy-
plo mowych GIS – System Informacji Geo graficznej 

(specjalność: analityk systemu GIS)

przekazanie umiejętności pozyskiwania, prze-
twarzania i prezentacji danych przestrzennych 
oraz sprawnego posługiwania się oprogramo-

waniem GIS

przekazanie obecnego stanu wiedzy o me to-
dach pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji 

danych przestrzennych

zapoznanie studentów z systemami informacji 
geograficznej, z podstawowym oprogramowa-
niem oraz możliwościami jego wykorzystania

Rok rozpoczęcia działalności 2017 brak danych 2017 2004 2003
Którą z kolei będzie najbliższa edycja 1 7 1 14 15
Kierownik studiów kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński dr hab. Jacek Urbański, prof. UG prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH prof. dr hab. Jacek Kozak
Liczba semestrów 2 2 2 2 2
Liczba godzin zajęć: logółem 278 200 257 223 48 (ćwiczenia i wykłady)*

lwykładów 108 84 80 85  jw.
lćwiczeń 40 116 137 138 jw.
linnych 130 – 40 – –

Limit miejsc brak 22-50 30 50 45
Kryteria naboru wyższe wykształcenie wyższe wykształcenie, preferowane studia 

związane z problematyką GIS, a także 
kandydaci pracujący w firmach/instytucjach 

zajmujących się zastosowaniem GIS

wyższe wykształcenie z zakresu: geografii, 
geodezji, architektury i urbanistyki, budownictwa 

drogowego, wodnego czy kolejowego

wyższe wykształcenie, 
kolejność złożenia podań

wyższe wykształcenie, rozmowa 
kwalifikacyjna 16 września 2017 r.

Pełny koszt uczestnictwa (zł) 3730 3800 3500 3600 7200
Termin przyjmowania zgłoszeń nabór ciągły, studia rozpoczynają się z chwilą 

zgłoszenia się przynajmniej 14 kandydatów
rejestracja w IRK do 27 sierpnia 2017 r. 1 lipca 2017 r. – 25 września 2017 r. 1 czerwca – 31 lipca 2017 r. 

oraz 1-25 września 2017 r.
3 czerwca – 15 września 2017 r.

W jakim trybie odbywają się zajęcia tryb niestacjonarny, 
20 zjazdów sobotnio-niedzielnych, 

średnio 2 razy w miesiącu w godz. 8.00–15.00

tryb niestacjonanry, 15 zjazdów średnio 
co 2 tygodnie w soboty i niedziele

tryb niestacjonarny, 
zjazdy sobotnio-niedzielne 

średnio 2 razy w miesiącu w godz. 9-17

tryb niestacjonarny, zjazdy sobotnio-
niedzielne średnio dwa razy w miesiącu 
w godz. 10-20 (soboty) i 8-18 (niedziele)

indywidualny tok nauczania, e-learning

Gdzie odbywają się zajęcia Akademia Marynarki Wojennej Wydział Oceanografii i Geografii UG PWSTE w Jarosławiu, budynek geodezji 
i kartografii oraz budynek Instytutu Inżynierii 

Technicznej

sale wykładowe i laboratoria komputerowe 
WGGiIŚ AGH (Kraków, al. Mickiewicza 30, 

pawilon C-4)

nauczanie na odległość, przez internet, kontakt 
z nauczycielem zapewnia poczta elektroniczna 
oraz platforma e-learningowa; zjazdy odbywają 

się w Krakowie (IGiGP UJ)
Termin rozpoczęcia zajęć 
w najbliższej edycji

październik 2017 r. październik 2017 r. 30 września 2017 r. październik 2017 r. 14 października 2017 r.

Ramowa tematyka zajęć www.nawigacja.gdynia.pl 12 modułów, m.in.: funkcje wektorowe, funkcje 
rastrowe, pozyskiwanie danych prze strzen-
nych, geobazy, techniki satelitarne w GIS, 
GIS w praktyce i biznesie, geoprzetwarzanie 
z wykorzystaniem Model Buildera, programowanie 
w GIS, zaawansowane techniki analizy prze strzen-

nej, podstawy modelowania

www.iit.pwste.edu.pl m.in.: modelowanie informacji geograficznej, 
podstawy formalne, struktury i źródła danych, 
jakość danych, metadane, oprogramowanie, 
metody prezentacji kartograficznej i geowizu-
alizacji, budowanie baz geometrycznych i opi-
sowych, wymiana/transfer danych, wprowa-

dzenie do analiz geograficznych

5 modułów tematycznych (materiały w wersji 
elektronicznej w języku polskim), m.in.: wpro-
wadzenie do geoinformatyki, modele i bazy 

danych przestrzennych, pozyskiwanie danych 
przestrzennych i infrastruktury informacji prze-
strzennej, analiza oraz wizualizacja danych 
przestrzennych, geoinformatyka: przeszłość 

i przyszłość
Kwalifikacje wykładowców brak danych nauczyciele akademiccy, praktycy i pracownicy 

Esri Polska
minimum 5 lat pracy naukowej dydaktycznej 

z zakresu GIS-u 
pracownicy naukowi i dydaktyczni WGGiIŚ 

AGH
nauczyciele akademiccy UJ, specjaliści GIS 
z innych uczelni oraz instytucji badawczych

Warunek ukończenia studiów przygotowanie i obrona pracy dyplomowej, 
uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 

zaliczeń i egzaminów

wykonanie pracy końcowej, pozytywne wyniki 
testów; realizacja  projektów  związanych 

z danym modułem nauczania

wykonanie i prezentacja przed komisją 
egzaminacyjną pracy końcowej opracowanej 
z uwzględnieniem potrzeb w zakresie GIS-u 

macierzystego zakładu pracy słuchacza

wykonanie pracy końcowej, egzamin 
końcowy („obrona” pracy końcowej), 

zaliczenie poszczególnych przedmiotów

zaliczenie 5 modułów obowiązkowych, warszta-
tów oraz modułów opcjonalnych na łączną licz-

bę 60 ECTS

Łączna liczba absolwentów nie dotyczy 250 nie dotyczy ok. 500 182
Informacje dodatkowe www.nawigacja.gdynia.pl – Zajęcia odbywają się wyłącznie z użyciem 

komputera 
– *zasadnicza część zajęć prowadzona jest meto-

dą nauki na odległość (5 modułów obligatoryj-
nych, moduły opcjonalne); moduł obligatoryjny 

trwa około 2 miesięcy
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studia podyplomowe – wyCena nieruCHomoŚCi i GospodarKa prZestrZenna
Pełna nazwa studiów Wycena nieruchomości Gospodarka Nieruchomościami (specjalności: 

wycena, zarządzanie, pośrednictwo)
SP w zakresie Szacowania Nieruchomości Gospodarka Nieruchomościami 

i Podstawy Geodezji
Wycena nieruchomości

Organizator Politechnika Świętokrzyska, 
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Politechnika Koszalińska Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii 
Środowiska, Katedra Geomatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Wydział Geodezji Inżynierii 

Przestrzennej i Budownictwa, 
Katedra Zasobów Nieruchomości

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Wydział Geodezji,

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
Katedra Gospodarki Nieruchomościami 

i Rozwoju Regionalnego
Adres 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 7, tel. (41) 34 24 333,
cku@cku.tu.kielce.pl, www.cku.tu.kielce.pl

75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
tel. (94) 34 78 515, kom. 660 411 392 
joanna.cymerman@wilsig.tu.koszalin.pl

gik.wilsig.tu.koszalin.pl/index.php/nieruchomosci-
studia-podyplomowe

30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
tel. (12) 617 22 77, (12) 617 44 80

abaran@agh.edu.pl, a_ligas@poczta.onet.pl, 
basista@agh.edu.pl

www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena/index.html

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
tel. (89) 523  42 62, 89 523 36 08

jkuryj@uwm.edu.pl; kzn@uwm.edu.pl; 
www.uwm.edu.pl/kzn

10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 15
tel. (89) 523 36 63

kgn@uwm.edu.pl; caprio@uwm.edu.pl 
www.uwm.edu.pl/kgn 

Podstawowy cel studiów przekazanie wiedzy o prawnych, ekonomicznych 
i technicznych aspektach obrotu nieruchomościami 

różnego typu

pełna realizacja minimów programowych: ministe-
rialnych (wycena nieruchomości), PFRN (zarządza-
nie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nie-

ruchomościami)

pełna realizacja minimum programowego usta-
lonego przez ministra infrastruktury i rozwoju 
z uzupełnieniami o naj nowsze zagadnienia 

z tego zakresu

przygotowanie do pracy: w urzędach realizu-
jących zadania gospodarki nieruchomościami 
i u przedsiębiorców wykonujących działania 

w obszarze gospodarki nieruchomościami

przekazanie wiedzy i umie jętności z zakresu 
wyceny nieruchomości w kie run ku uzyskania 
uprawnień zawodowych rze czo znawcy mająt-

kowego
Rok rozpoczęcia działalności 1994 2004 1999 2013 1992
Którą z kolei będzie najbliższa edycja 2 14 19 3 28
Kierownik studiów dr inż. Grzegorz Słoń dr Joanna Cymerman dr hab. inż. Anna Marta Barańska prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
Liczba semestrów  2 2  2 2 2
Liczba godzin zajęć: logółem 286 Wycena 325, Zarządzanie i Pośrednictwo 270 308 205 296

lwykładów 286 Wycena: 298, Zarządzanie i Pośrednictwo 243 286 115 276
lćwiczeń – 15 seminaria, 12 warsztaty i testy zaliczeniowe 20 75 –
linnych 20 – zajęcia konsultacyjne (dobrowolne) – 2 15 20 – seminariów

Limit miejsc 25 100 100 35 45
Kryteria naboru wyższe wykształcenie, 

preferowane kierunki: techniczne, prawnicze, ekono-
miczne oraz z zakresu zarządzania

wyższe wykształcenie, kolejność zgłoszeń wyższe wykształcenie, kolejność zgłoszeń wyższe wykształcenie, kolejność zgłoszeń wyższe wykształcenie

Pełny koszt uczestnictwa (zł) 2530-2830 (zależnie od liczby rat) wycena – 3800,  zarządzanie – 3500,  
pośrednictwo – 3000

3200 3950 (przed rozpoczęciem I semestru – 2000, 
przed rozpoczęciem II semestru – 1950)

3900

Termin przyjmowania zgłoszeń 1 lipca – 30 września 2017 r. 1 lipca – 30 września 2017 r. 26-29 czerwca 2017 r. oraz 28 sierpnia – 
15 września 2017 r. w godz. ok. 10.00-16.30

nabór ciągły do 30 września i 31 marca 
danego roku

nabór ciągły, SP ruszają po zebraniu 
min. 30 osób

W jakim trybie odbywają się zajęcia tryb niestacjonarny (kształcenie na odleg łość), po-
bieranie materiałów dydaktycznych z portalu inter-
netowego i samodzielna praca nad nimi, zjazdy kon-

sultacyjne średnio co 2 miesiące

tryb niestacjonarny, 
zjazdy sobotnio-niedzielne, 

średnio 2 w miesiącu, w godz. 9-19

tryb niestacjonarny, 
zjazdy sobotnio-niedzielne 
średnio 2 razy w miesiącu

tryb niestacjonarny, 11 zjazdów, 
średnio co 2-4 tygodnie, 

w soboty 8.15-19.00 (z przerwą obiadową) 
i w niedziele 8.15-15.00

tryb niestacjonarny, 
zjazdy średnio 2 razy w miesiącu, 

piątki w godz. 16.30-20.30, 
soboty: 8.15-19.00, niedziele 8.15-14.00

Gdzie odbywają się zajęcia sale dydaktyczne Politechniki Świętokrzyskiej Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2 Teren AGH w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 
budynek C-4 i/lub A-4

UWM w Olsztynie, WGIPiB, KZN, 
ul. Prawocheńskiego 15

UWM w Olsztynie, WGIPiB, KGNiRR, 
ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 201

Termin rozpoczęcia zajęć 
w najbliższej edycji

październik 2017 r. 1 października 2017 r. 14 października 2017 r. listopad 2017 r. październik 2017 r.

Ramowa tematyka zajęć podstawy wiedzy z zakresu prawa i postępowa-
nia administracyjnego; gospodarka przestrzenna; 
gospodarka nieruchomoś ciami; podstawy wiedzy 
ekonomicznej; podstawy techniki budowlanej; wy-
cena nieruchomości (prawne, techniczne, organiza-
cyjne i ekonomiczne aspekty wyceny nieruchomości 
z uwzględnieniem ich położenia, przeznaczenia i 

wyposażenia); eksploatacja nieruchomości

gik.wilsig.tu.koszalin.pl/index.php/nieruchomosci-
-studia-podyplomowe/

www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena/
zakladki/harmonogram.html

podstawy wiedzy z zakresu:  
prawa, gospodarki nieruchomościami,  

geodezji i kartografii  
oraz seminaria

m.in. pojęcia i definicje nieruchomości, prawo rze-
czowe, stosunki cywilnoprawne i prawo w wyce-
nie nieruchomości; rynek nieruchom., system sza-
cowania, standardy zawodowe, rzeczoznawstwo 
majątkowe, zasady sporządzania operatu szacun-
kowego; powszechna taksacja nieruchom., źródła 
informacji o nieruchom., matematyczne podstawy 

wyceny, podejścia metody i techniki wyceny
Kwalifikacje wykładowców nauczyciele akademiccy i specjaliści 

z poszczególnych dziedzin
wysoko wykwalifikowani eksperci, przedstawiciele 
świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze 
gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomoś-
ci oraz reprezentanci świata praktyki z długoletnim 

doświadczeniem

wykładowcy AGH, UR w Krakowie, UE w Krako-
wie oraz specjaliści z różnych dziedzin i praktycy 
wykonujący zawód rzeczoznawcy majątkowego, 
urzędnicy państwowi i/lub samorządowi na stano-
wiskach kier., dyrektorzy banków i inni z wielolet-
nim stażem wykładowców na tego typu studiach

nauczyciele akademiccy posiadający 
wieloletni dorobek i praktykę w obszarze 

gospodarowania nieruchomościami 
i w wykonywaniu prac geodezyjno- 

-kartograficznych

ceniona w kraju i za granicą kadra wykładow-
ców z UWM w Olsztynie zapewniająca facho-
we przekazanie wiedzy i umiejętności praktycz-
nych ułatwiających pracę zawodową; bogate 
doświadczenie w dziedzinie wyceny, gospoda-

rowania i zarządzania nieruchomościami
Warunek ukończenia studiów wykonanie pracy końcowej, zdanie egzaminu 

końcowego, zdanie egzaminu testowego
wykonanie i obrona pracy dyplomowej, dwa 

testy semestralne (po 1. i 2. semestrze)
wykonanie pracy końcowej, zdanie egzaminu 

końcowego, obecność na zajęciach
wykonanie pracy końcowej, zdanie egzaminu 

końcowego, zaliczenie testów po każdym 
semestrze

wykonanie pracy końcowej, zdanie egzaminu 
końcowego

Łączna liczba absolwentów aktualnie trwa pierwsza edycja brak danych 1687 52 ok. 800
Informacje dodatkowe – – – termin składania dokumentów do 30 września 

i 31 marca danego roku
świadectwo ukończenia studiów spełnia wymo-
gi do ubiegania się o uzyskanie uprawnień za-

wodowych


