
IV FORUM nt. 
 

KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
GEODETÓW I KARTOGRAFÓW 

 
22 PAŹDZIERNIKA 2015 R., WARSZAWA 

dr inż. Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju 



Przedstawiciele 
 

 Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 
 Stowarzyszenia Kartografów Polskich 
 Polskiego Towarzystwo Informacji Przestrzennej 
 Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych 
 Geodezyjnej Izby Gospodarczej 
 Polskiej Geodezji Komercyjnej 
 Szkół średnich kształcących techników geodetów 

    



  

 październik 2011 r. - inicjatywa powołania forum nt. 
kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i 
kartografów 

 
 I Forum 17-18 września 2012 r. 
 II Forum 22 października 2013 r. 
 III Forum 23-24 października 2014 r. 

Nowe wyzwania w kształceniu geodetów i kartografów 
 różne aspekty kształcenia przyszłych kadr na studiach 

wyższych 
 ekspertyza nt. stanu i oceny stanu i przewidywanego 

rozwoju geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowo-
technicznej i zawodu w Polsce do roku 2030 

     



  

 zasady kształcenia geodetów i kartografów na 
uczelniach publicznych i prywatnych z uwzględnieniem 
wprowadzanych zmian programowych i systemowych, 

 potrzeby pracodawców a rzeczywista wiedza  
i umiejętności absolwentów, 

 potrzeba wzmocnienia roli praktyk w procesie 
kształcenia, 

 współpraca uczelni z pracodawcami, 
 kwestie związane z uprawnieniami zawodowymi, rolą 

centrów badawczo-rozwojowych w dokształcaniu 
geodetów oraz systemu dokształcania zawodowego. 



  

 prowadzenie działań zmierzających do podwyższenia 
jakości kształcenia geodetów i kartografów, 

 prowadzenie prac nad bieżącym rozwojem programów 
kształcenia w zakresie geodezji i kartografii 
z uwzględnieniem zmieniających się realiów rynku 
pracy, 

 diagnozowania źródeł problemów w zakresie 
kształcenia geodetów i kartografów poprzez wymianę 
opinii i dyskusje podczas kolejnych spotkań w ramach 
Forum, sformułowanie wniosków i odpowiednie ich 
zaadresowanie. 



  

 podjęte zobowiązania i działania w celu 
ich realizacji, 

wstępne wyniki ekspertyzy na temat 
stanu rynku pracy geodezyjnego, 

  kształcenie geodetów na poziomie 
średnim. 



  

 Realizacja wniosków przyjętych podczas III Forum 
prof. Alina Maciejewska, przewodnicząca Konwentu 
Dziekanów Wydziałów GiK 

 Działania podejmowane przez wyższe uczelnie  
w zakresie rozwoju kompetencji studentów, praktyk, 
szkoleń i staży zawodowych 

prof. Radosław Wiśniewski, dziekan Wydziału Geodezji, 
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM 

 Wstępne wyniki badań rynku pracy w zakresie geodezji i 
kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem 
geoinformacji 

dr Małgorzata Płaszczyca, firma BioStat 

Działania i prace analityczne prowadzone w zakresie tematyki 
Forum 



  

 Wprowadzenie 
prof. Jerzy Gaździcki, przewodniczący Rady IIP 

 Kształcenie w zakresie geodezji na poziomie średnim 
dr inż. Ewa Wysocka, GUGiK 

 Podstawy prawne kształcenia w zawodzie technik 
geodeta 

mgr inż. Krystyna Hejłasz, Kierownik Wydziału 
Programów Nauczania, Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 Wybrane aspekty kształcenia techników geodetów 
inż. Rafał Rutkowski, Technikum Geologiczno-
Geodezyjno-Drogowe w Warszawie 

Kształcenie geodetów na poziomie średnim 



 
 

 omówienie opracowań cząstkowych, 
 dyskusja nad zaprezentowanymi opiniami i wnioskami  
 propozycje dot. kształtu i treścią dokumentu syntetycznego Potrzeby 

kształcenia w zakresie geodezji i kartografii w powiazaniu z innymi 
dyscyplinami zajmującymi się informacją przestrzenną do roku 2030 

1. kwartał 2016 r. 

 
Termin – do ustalenia 



  

Zapraszam do dyskusji 
po zakończeniu każdej sesji – 

Wnioski do Komisji 
Wnioskowej 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


