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Kataster nieruchomości II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIGES.I20C.1066.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Teresa Dzikowska

Pozostali prowadzący Teresa Dzikowska

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Utrwalenie i pogłębienie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi bazy danych ewidencyjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
prawne i geodezyjne przepisy i wytyczne prowadzenia
bazy danych EGiB, udostępniania informacji,
standardy wymiany danych.

GK_P6S_WG11 Zaliczenie pisemne,
Prezentacja, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wprowadzać zmiany w danych przedmiotowych,
podmiotowych i na mapie ewidencyjnej, wykorzystać
bazę danych EGiB do kompletowania informacji
o nieruchomościach.

GK_P6S_UW12,
GK_P6S_UW14

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rzetelnego i bieżącego wprowadzania zmian w bazie
danych EGiB. GK_P6S_KR03 Obserwacja pracy

studenta, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 10

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do zajęć 20

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Student posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi systemów
katastralnych. Zna podstawy prawne funkcjonowania katastru nieruchomości oraz
wie w jaki sposób na bieżąco zarządzać bazą danych EGiB. Potrafi wykorzystać
dokumentację prawną i geodezyjną do wprowadzania zmian w EGiB. Wie w jaki
sposób wprowadzać zmiany w wybranej aplikacji oraz jak kompletować informacje
o historii działki ewidencyjnej. 

Operat ewidencji gruntów i budynków.  Wprowadzanie zmian w EGB. Zmiany
bieżące.  Dokumentacja geodezyjna jako podstawa wprowadzania zmian w EGB.
Udostępnianie informacji z EGB. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i
budynków – aspekty organizacyjno-proceduralne.         Modernizacja operatu
ewidencji gruntów i budynków – aspekty techniczne. Okresowa weryfikacja
danych ewidencyjnych.   Prostowanie błędów w EGB.  Systemy informatyczne
prowadzenia katastru. Omówienie wybranych aplikacji.  Wymiana danych
ewidencyjnych.   Zintegrowany system informacji o nieruchomościach.

Wykład

2.
Wprowadzanie zmian podmiotowych i przedmiotowych, na mapie ewidencyjnej.  
Sporządzanie dokumentów udostępniania danych.   Obsługa prac geodezyjnych.
 Badanie historii działek.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Prezentacja, Kolokwium 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Kataster nieruchomości

Literatura
Obowiązkowa

Felcenloben, Dariusz. Kataster nieruchomości rejestrem publicznym. Wydawnictwo Gall, 2009.1.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów2.
i budynków. [tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1034];
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. [tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1892]3.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. [Dz.U. 20124.
poz. 1246]
Podręcznik użytkownika programów EWOPIS i EWMAPA.5.

Dodatkowa

Felcenloben, D. "Geoinformacja, wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy." Wydawnictwo Gall, Katowice1.
(2011).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. [tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1774]2.
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. [tekst jedn.: Dz.U. 2012 poz. 803]3.
Ustawa z 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych. [tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 909]4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KR03 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu geodety.

GK_P6S_UW12
Absolwent potrafi korzystać z informacji zawartych w rejestrach katastralnych oraz poprowadzić
nowoczesny systemem katastralny, a także wykonać czynności formalno – prawne związane z pomiarami
katastralnymi oraz z zakresu prac urządzeniowo-rolnych.

GK_P6S_UW14
Absolwent potrafi posługiwać się wybranym oprogramowaniem GIS i geoinformatycznym, a także
zdefiniować wymagania dla projektowanego systemu informatycznego, w tym systemu informacji
przestrzennej.

GK_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu prowadzenia katastru
nieruchomości w Polsce oraz procedury i sposoby wykonywania geodezyjnych pomiarów katastralnych i
prowadzenia prac urządzeniowo-rolnych.


