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REGULAMIN ZAJĘĆ TERENOWYCH DLA KIERUNKU GIK 

 

§ 1 

Zajęcia terenowe objęte planem studiów dla kierunku Geodezja i Kartografia są  

obowiązkowe. 

                                                                         § 1a 

W czasie trwania zajęć terenowych Studentów obowiązuje Regulamin Studiów, a także  

Regulamin Zajęć Terenowych. 

§ 2 

Student może być zwolniony z zajęć terenowych (praktyk zawodowych) z przedmiotu  

„Geodezja podstawowa” jedynie z ważnych przyczyn losowych za zgodą prowadzącego 

przedmiot i po zatwierdzeniu tej zgody przez Dyrekcję Instytutu. W tym przypadku Student 

zobowiązany jest do odbycia zajęć terenowych w następnym roku akademickim. 

 

§ 3 

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być zwolniony z zajęć terenowych 

(praktyk zawodowych) tylko z przedmiotu „Geodezja podstawowa”, gdy spełnia następujące 

warunki: 

 jest absolwentem Technikum Geodezyjnego i przedstawi świadectwo jego ukończenia 

z oceną co najmniej dobrą, 

 otrzymał co najmniej ocenę dobrą (4,0) z zaliczenia poszczególnych form zajęć w obu 

semestrach,  

 uzyskał zgodę prowadzącego przedmiot i prowadzącego zajęcia terenowe, 

 w terminie nieprzekraczającym końca zajęć dydaktycznych w semestrze letnim, złoży 

podanie o zwolnienie z praktyki do Centrum Obsługi Studentów.  

Zgodę na zwolnienie z zajęć terenowych w oparciu o podanie i wymagane dokumenty wydaje 

Dyrekcja Instytutu. Decyzja o zwolnieniu Studenta z zajęć terenowych będzie wydawana w 

ciągu dwóch tygodni od zakończenia zajęć semestru letniego.   

 

§ 4 

Przed rozpoczęciem  zajęć terenowych kierownicy poszczególnych turnusów:  

 zaznajamiają Studentów z przepisami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu prac 

geodezyjnych i kartograficznych,  

 informują gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy, oraz punkt lekarski, 

 przedstawiają Studentom program zajęć terenowych i harmonogram realizacji zadań, 

w tym terminy oraz godziny kontaktowe z prowadzącymi. 

 

                                                            § 4a 

Student jest zobowiązany: 

 pobrać kamizelki ochronne i sprzęt pomiarowy z Instrumentarium Geodezyjnego, 

 sprawdzić czy pobrany sprzęt nie jest uszkodzony i czy nie posiada usterek uniemoż-

liwiających poprawne wykonanie pomiarów. 

                                                            

                                                                       

 



§ 5 

Nieprzestrzeganie przez Studenta przepisów BHP oraz niedbanie o powierzony sprzęt pomia-

rowy będzie karane skreśleniem z zajęć terenowych. 

 

§ 6 

Studenci mają obowiązek noszenia kamizelek ochronnych podczas zajęć terenowych.  

                                                                          

§ 6a 

Zabrania się samowolnego opuszczania miejsca zajęć terenowych. 

 

                                                                          § 6b 

Nieobecność na zajęciach terenowych może być usprawiedliwiona tylko w przypadku choro-

by potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim i z  innych powodów losowych potwierdzonych 

wiarygodnie. Liczba dni nieobecności Studenta na zajęciach terenowych, nawet w przypadku 

usprawiedliwionych przyczyn, nie może przekroczyć 25%  ogólnej liczby dni przewidzianych 

na zajęcia terenowe. Przekroczenie tego limitu skutkuje skierowaniem Studenta do odbycia 

zajęć terenowych w następnym roku akademickim.  

 

§ 7 

Studenci odbywają swoje zajęcia terenowe w sekcjach (5-6 osób) zgodnie z programem tych 

zajęć pod nadzorem Opiekunów dydaktycznych  zajęć terenowych. 

 

                                                                         § 7a 

Pomiar obiektów w obrębie działek ogrodzonych może być dokonywany po otrzymaniu  

zgody od ich właścicieli. 

                                                                        § 7b 

Za szkody poczynione w uprawach, w czasie wykonywania pomiarów, odpowiedzialność  

materialną ponoszą Studenci wykonujący te pomiary. 

 

§ 8 

Opiekunowie ustalają ze Studentami sposób kontaktowania się w celu udzielania niezbędnej 

pomocy merytorycznej oraz odpowiadają za organizację systematycznej pracy Studentów. 

 

§ 9 

Dzienny czas, zakres, przebieg i organizację  pracy Opiekunowie uzgadniają ze Studentami. 

 

§ 10 

Za zniszczenie sprzętu pomiarowego, wyszczególnionego w rewersie i jego braki  

odpowiadają finansowo Studenci, którzy ten sprzęt pobrali. Odpowiedzialność finansowa do-

tyczy kwoty ponad kwotę ubezpieczenia, jeśli powstała szkoda nie jest wynikiem zaniedbań  

i nieprzestrzegania przepisów dotyczących użytkowania i zabezpieczenia sprzętu. 

 

                                                                        § 10a 

Stałą ochroną należy objąć cały sprzęt geodezyjny ustawiany na stanowiskach  

zlokalizowanych w pobliżu tras komunikacyjnych. 

 

§ 11 

Niezwrócenie sprzętu do magazynu geodezyjnego, w wyznaczonym przez Opiekuna terminie   

może być podstawą do nie zaliczenia zajęć terenowych. 

 



§ 12 

Zajęcia terenowe kończą się zaliczeniem na oceną przez prowadzących zajęcia terenowe tj. 

przyjęciem operatu pomiarowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi w geodezji  

standardami. Operat wykonany niezgodnie z obowiązującymi standardami stanowi formalną 

podstawę do  niezaliczenia zajęć terenowych przez Opiekuna. 

 

 

§ 13 

Przyjęte operaty pomiarowe Opiekun zajęć terenowych ma obowiązek złożyć w miejscu 

przeznaczonym do gromadzenia prac etapowych i zaliczeniowych w budynku GIK. 

 

§ 14 

Niezaliczenie zajęć terenowych powoduje takie same konsekwencje dla Studenta jak niezali-

czenie przedmiotu. 

 

 

 

 

Opracował   Kierownik Zakładu Geodezji                         Zatwierdził 


