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Ćwiczenia terenowe z pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrycznych
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
WIKSiGIGIS.I20B.0437.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Kazimierz Ćmielewski

Pozostali prowadzący Kazimierz Ćmielewski, Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia terenowe: 45

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot pozwala zapoznać się z geodezyjnymi technikami pomiarowymi dla wybranych obiektów inżynierskich
oraz rozwija umiejętność zastosowania różnych geodezyjnych i fotogrametrycznych metod pomiarowych
do rozwiązywania zadań praktycznych z zakresu geodezyjnych pomiarów realizacyjnych.Przedmiot pozwala
zapoznać się z geodezyjnymi technikami pomiarowymi dla wybranych obiektów inżynierskich oraz rozwija
umiejętność zastosowania różnych geodezyjnych i fotogrametrycznych metod pomiarowych do rozwiązywania
zadań praktycznych z zakresu geodezyjnych pomiarów realizacyjnych.
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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
techniki i metody pomiaru stosowane na obiektach
inżynierskich; ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
pomiarów fotogrametrycznych i geodezyjnych
(inżynieryjnych), oraz opracowania ich wyników.

GK_P6S_WG05,
GK_P6S_WG09,
GK_P6S_WG10

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi dobrać metody i instrumenty
pomiarowe do właściwego wykonania obserwacji
na obiektach inżynierskich. Student potrafi wykonać
specjalistyczne pomiary geodezyjne i na ich podstawie
umie opracować dokumentację zawierającą ocenę
dokładności oraz analizy i geometryczne interpretacje
uzyskanych wyników. Student potrafi zastosować
zasady fotogrametrii do pomiarów parametrów
geometrycznych obiektów inżynierskich oraz
opracować i zinterpretować wyniki obserwacji.

GK_P6S_UO19,
GK_P6S_UW10,
GK_P6S_UW11

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość ważności i rozumie
pozatechniczne aspekty i skutki działalności
geodezyjnej na środowisko. Rozumie potrzebę
doskonalenia kwalifikacji zawodowych w odniesieniu
do rozwoju technologicznego instrumentów
i oprzyrządowania geodezyjnego oraz w odniesieniu
do obsługi geodezyjnej w ramach procesu
budowlanego. Student potrafi pracować i współdziałać
w zespole.

GK_P6S_KK01,
GK_P6S_KR03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia terenowe 45

Konsultacje 5

Przygotowanie raportu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wyznaczanie deformacji obiektów inżynierskich, lub obiektów przyrody
nieożywionej metodami geodezyjnymi.

2. Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych wybranych obiektów inżynierskich
(obiekt wieżowy, tor podsuwnicowy, bocznica kolejowa).

3. Fotointerpretacja tematyczna zdjęć lotniczych.

4. Wyznaczenie parametrów geometrycznych wybranego obiektu inżynierskiego
metodą fotogrametryczną.

Ćwiczenia terenowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie,
Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia terenowe Zaliczenie ustne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność
na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 100%

Wymagania wstępne
Wiedza i umiejętności w zakresie geodezyjnych pomiarów szczegółowych I i II, z ćwiczeń terenowych do tych przedmiotów,
rachunku wyrównawczego, fotogrametrii i teledetekcji oraz geodezji inżynieryjnej.

Literatura
Obowiązkowa

Bernasik J., Mikrut S., 2003. Fotogrametria inżynieryjna, skrypt AGH, Kraków.1.
Bryś H., Przewłocki S. 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo Naukowe PWN,2.
Warszawa;
Czaja J. 1983. Geodezja inżynieryjno – przemysłowa. Zbiór zadań i przykładów. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,3.
Kraków;
Praca zbiorowa. 1993-1994. Geodezja Inżynieryjna” t. 1, 2 i 3, Wyd. PPWK, Warszawa;4.
Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli. 1985. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa - wykłady cz. I, II i III, skrypt AGH Kraków;5.
Świątkiewicz A., 1983. Fotogrametria. PWN, Warszawa.6.

Dodatkowa

Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R.: Interpretacja zdjęć lotniczych. PWN, Warszawa 1986.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

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_UO19 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualna oraz w zespole, a także współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych (także interdyscyplinarnych).

GK_P6S_UW10 Absolwent potrafi pozyskać i opracować dane fotogrametryczne i teledetekcyjne.

GK_P6S_UW11 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić specjalistyczne pomiary w zakresie geodezji inżynieryjnej
oraz opracować i zinterpretować ich wyniki.

GK_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie ma wiedzę w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska. Zna procedurę
procesu budowlanego oraz wie, na czym polega udział geodety w tym procesie.

GK_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody, techniki i narzędzia zdalnego pozyskiwania i opracowania danych
przestrzennych.

GK_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu geodezyjnego badania
przemieszczeń oraz geodezyjnej obsługi budowy i inwentaryzacji obiektów inżynieryjno-przemysłowych.


