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POPRZEZ ANALIZ� TRENDÓW 
 

TEACHING OF LAND SURVEYING IN THE ENVIRONMENT  
OF GEO-ENGINEERING SCIENCES THROUGH TREND ANALYSIS 

 
Streszczenie 

 
Zdaniem autorów interesuj�cym mo�e by� pokazanie dwóch biegunów my�lenia o nauczaniu 

geodezji z wykorzystaniem trendów istniej�cych w technologii konfrontowanych z rozwi�zaniami 
komercyjnymi. W artykule przedstawione zostaj� punkty widzenia geodetów, absolwentów tej samej 
uczelni: 
- wykładowcy wydziału geodezyjnego, który zmieniaj�c �rodowisko pracy naukowej, porównuje swoje 
do�wiadczenia dydaktyczne z zastanym stanem na uczelni niegeodezyjnej, 
- wykładowcy wydziału niegeodezyjnego, który do�wiadczenie dydaktyczne zdobywa wył�cznie na uczelni 
niegeodezyjnej.  

W tre�ci artykułu nast�puj� odwołania do współpracy z wykładowcami wydziałów 
geodezyjnych. Zaprezentowane zostaj� prezentacje praktycznych rozwi�za� realizowanych we 
współpracy wydziałów geodezyjnych i niegeodezyjnych, a wykorzystywanych w studiach na wydziałach 
budownictwa czy architektury. 

 
Summary 

 
In the opinion of authors it can be of interest to show two poles of thinking on land surveying 

teaching using technology trends confronted with commercial solutions. In the article are presented points 
of view of land surveyors, graduates of the same university: 
- of lecturer of the Land Surveying Department, who changed the environment of scientific work, and 
compares his teaching experience as a lecturer with conditions existing at a not land surveying education 
establishment, 
- lecturer of not land surveying department, who gains teaching experience at a not land surveying 
education establishment. 

In the content of this article references to co-operation with lecturers of land surveying 
departments are made. Presentations of practical solutions are delivered in cooperation of land surveying 
and not land surveying departments, which are applied at studies at Building or Architecture 
Departments. 
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1. Wst�p. 
�

Rozwa�aj�c zagadnienie nauczania geodezji w �rodowisku dyscyplin 
geoin�ynieryjnych we współczesnym uj�ciu, nale�y zwróci� uwag� na fakt, �e �yjemy 
w �wiecie wiedzy i informacji. Podstawowym zasobem gospodarczym przestaje by� kapitał, 
praca, ziemia, czy bogactwa naturalne. Na pierwsze miejsce wysuwa si� wiedza i zespół 
profesjonalistów tworz�cych wiedz�. To ona według badaczy b�dzie decydowa�, a nawet ju� 
decyduje o sukcesach firm. Mechanizmem pozwalaj�cym na skuteczne konkurowanie 
w �wiecie narastaj�cej globalizacji staje si� Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW) 
[Kukli�ski A., 2001].  

�wiatowe tendencje w d��eniu do rozwoju, podwy�szania jako�ci, obni�ania 
kosztów, lepszego dostosowania si� do potrzeb klientów oraz kreowania nowych produktów, 
maj� bezpo�redni zwi�zek z rozwojem nauk ekonomicznych. Twierdzenie to znajduje oparcie 
w istnieniu wymiernego aspektu pieni�dza pozwalaj�cego funkcjonowa� wielu instytucjom 
naukowym, firmom usługowym i koncernom bran�y geoin�ynieryjnej. Dostrzegamy jednak, 
�e kształtowanie postawy przyszłego sukcesu zawodowego in�yniera dokonuje si� na etapie 
zdobywania wiedzy. I wła�nie wiedza mo�e sta� si� istotnym uzasadnieniem dla sukcesu 
ekonomicznego in�yniera.  

Wychodz�c naprzeciw tym oczekiwaniom mo�emy mówi� o dokonywaniu zmian 
w nauczaniu geodezji w �rodowisku dyscyplin geoin�ynieryjnych.  

�

2. Pogl�dy wykładowców uczelni geodezyjnych i niegeodezyjnych.  
�

Interesuj�ce naszym zdaniem, jest pokazanie dwóch torów my�lenia o nauczaniu 
geodezji. Znaczenie maj� tutaj punkty widzenia geodetów, absolwentów tej samej uczelni: 

� wykładowcy uczelni geodezyjnej, który zmieniaj�c �rodowisko pracy naukowej, 
konfrontuje swoje do�wiadczenia dydaktyczne z zastałym stanem na uczelni 
niegeodezyjnej,  

� wykładowcy uczelni niegeodezyjnej, który do�wiadczenie dydaktyczne zdobywa 
na uczelni niegeodezyjnej.  
Podkre�li� nale�y, ze dydaktyka przedmiotów zawodowych tj. geodezji 

i przedmiotów pokrewnych na wydziale niegeodezyjnym jest stosunkowo prosta. Powstaje 
pewien paradoks polegaj�cy na braku korelacji realizacji tre�ci nauczania z aktualnie 
prowadzonymi pracami badawczymi. Wysiłek pracy twórczej wykładowcy i studenta 
jest diametralnie ró�ny, gdy� wynika ze specyfiki realizacji dydaktyki na wydziale 
niegeodezyjnym. Z drugiej strony, rozwarstwienie to ma swoje pozytywy dla wykładowcy 
w postaci wi�kszego zaanga�owania i po�wi�cenie si� realizacji prac naukowo-badawczych. 
Powy�sze rozumowanie odkrywa smutn� prawd� o skromnym awansie zawodowym kadry 
wydziałów niegeodezyjnych (w porównaniu do wydziałów geodezyjnych). Wytłumaczenie 
tego stanu jest wr�cz trywialne. Dydaktyka poci�ga du�e zaanga�owanie czasowe, 
a jednocze�nie nie jest skomplikowana ze wzgl�du na zawarto�� materiału, zawiera znikom� 
aktualizacj� tre�ci nauczania, a niski wysiłek intelektualny wkładany w dydaktyk� wywołuje 
stopniowe zoboj�tnienie w kierunku rozwoju naukowego, powoduje brak funduszy na badania 
naukowe, ograniczenie publikacji naukowych, przeniesienie aktywno�ci w kierunku rozwi�za� 
biznesowych itp. 

Do�wiadczenia wykładowcy uczelni niegeodezyjnej, który do�wiadczenie 
dydaktyczne zdobywa na uczelni niegeodezyjnej oscyluj� wokół podej�cia czysto 
praktycznego do nauczania geodezji. Istot� staje si� takie przedstawienie tre�ci nauczania, 
które pobudzaj� studentów do zdobywania wiedzy. Priorytetem staje si� nabycie umiej�tno�ci 
realizacji podstawowych zagadnie� geodezyjnych kosztem nabycia samej wiedzy. Reasumuj�c 
nie jest istotne, czy student ma wiedz� o geodezji i j� zna, istotne staj� si�, �e student 
ma wiedz� w kierunku praktycznej realizacji zadania. 
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Patrz�c z punktu widzenia wykładowcy przychodz�cego na wydział niegeodezyjny 
ze �rodowiska wydziału geodezyjnego, mo�na dostrzec dobre strony realizacji dydaktyki 
usługowej na rzecz dziedzin geoin�ynieryjnych. Umiej�tne poprowadzenie edukacji 
odwołuj�cej si� do zagadnie� praktycznych, a tak�e mniejsze obci��enie procesem 
dydaktycznym daje niespotykane na wydziale geodezyjnym mo�liwo�ci po�wi�cenia si� pracy 
badawczej. W sytuacji, gdy badania nie b�d� ograniczane do rozwa�a� teoretycznych, 
ale zostan� skonfrontowane z potrzebami i oczekiwaniami �rodowiska naukowego wydziału 
niegeodezyjnego oraz strefy komercyjnej, mo�liwy stanie si� proces badawczy praktycznie 
niemo�liwy do przeprowadzenia na wydziale stricte geodezyjnym.  

Konfrontacja i wsparcie pracy badawczej realizowanej na wydziale niegeodezyjnym 
do�wiadczeniem oraz aktualn� wiedz� specjalistów z wydziałów geodezyjnych umo�liwia nie 
tylko podejmowanie cennych naukowo zagadnie� badawczych, ale efekty takich wspólnych 
przedsi�wzi�� staj� si� istotnym czynnikiem wzbogacaj�cym proces dydaktyczny wydziału 
niegeodezyjnego. Dla pracownika wydziału geodezyjnego udział w projekcie z zakresu 
pokrewnych dziedzin geoin�ynieryjnych i geodezji daje mo�liwo�� sprawdzenia teorii 
w praktyce i wzbogaca realizowany przez niego proces dydaktyczny o wdro�enia; cz�sto te� 
wr�cz umo�liwia komercjalizacj� zagadnie� naukowych.  

Przygl�daj�c si� realiom studiów wy�szych wspieranych po�rednio przez nauczanie 
geodezji wyró�ni� mo�emy dwie główne płaszczyzny oczekiwa�: płyn�ce ze �rodowiska 
akademickiego oraz wyra�ane przez pracodawców – firmy geoin�ynieryjne. 
�

3. Oczekiwania geoin�ynieryjnego �rodowiska akademickiego.  
�

Uczelnie, na których geodezja funkcjonuje jako przedmiot, specjalno�� lub nawet 
kierunek w ramach wydziału niegeodezyjnego, tworz� specyficzne �rodowisko 
dla studiowania i prowadzenia bada� w ramach nauk geodezyjnych istniej�cych w synergii 
z pokrewnymi im budownictwem, architektur�, geologi� czy geotechnik�. Wydziały 
geodezyjne, szczególnie prowadz�ce studia na kierunku geodezja i kartografia jako jedynym 
lub głównym kierunku, w doskonałej cz��ci swoich zagadnie� badawczych i edukacyjnych 
zajmuj� si� rozwi�zywaniem problemów dotycz�cych zasadniczo geodezji i dziedzin 
istniej�cych w jej obr�bie. Natomiast geodezja funkcjonuj�ca na uczelni w ramach wydziałów 
budownictwa, in�ynierii i innych geoin�ynieryjnych wspiera si� na formule, któr� mo�na 
okre�li� jako usługi edukacyjne i badawcze na rzecz wydziału niegeodezyjnego. Katedry 
i zakłady geodezji wydziałów niegeodezyjnych nauczaj� przedmiotu jako dopełniaj�cego 
główne kierunki kształcenia. Tak�e projekty naukowe musz� by� prowadzone 
z uwzgl�dnieniem profilu bada� wydziału niegeodezyjnego.  

Aktywne i skuteczne funkcjonowanie jednostki geodezyjnej w ramach wydziału 
geoin�ynieryjnego potrzebuje sprecyzowania oczekiwa� ze strony wydziału a nawet uczelni. 
W materii tej dochodzi� musi do konsultacji i porozumie�, których skutkiem jest modyfikacja 
przedsi�wzi�� realizowanych przez nauczycieli-geodetów i naukowców-geodetów w taki 
sposób, by były one mo�liwie najbardziej przystaj�ce do profilu wydziału – jego potrzeb 
edukacyjnych i badawczych. Rzeczowe konsultacje wewn�trz wydziału geoin�ynieryjnego 
wpływaj� pozytywnie nie tylko na rozwój i pozycje jednostki geodezyjnej, ale te� ograniczaj� 
wikłanie si� innych, niegeodezyjnych jednostek wydziału w problemy badawcze i zadania 
edukacyjne rozwi�zane w ramach dziedzin geodezyjnych. Kooperacja taka umo�liwia tak�e 
sprawniejsze poruszanie si� w ubogich �rodkach finansowych przewidzianych w ogólno�ci na 
nauk� i edukacj� w Polsce.  

Sprecyzowanie wymaga� dyscyplin geoin�ynieryjnych wzgl�dem wykładowców-
geodetów wydaje si� by� bodaj�e najwa�niejszym elementem współpracy, która równocze�nie 
wzmaga rozwój wydziału posiadaj�cego w swej strukturze geodetów obok macierzystych 
jednostek geoin�ynieryjnych. Geodeci uczestnicz� w procesie dydaktycznym, b�d�c jednym 
z wielu ogniw odpowiedzialnych za kształcenie nowoczesnej kadry in�ynierskiej: architektów, 
in�ynierów budownictwa, konstruktorów, geotechników i im podobnych. 
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4. Oczekiwania od strony firm geoin�ynieryjnych.  
 

Z punktu widzenia czysto u�ytkowego niezb�dne jest uzbrojenie przyszłego 
in�yniera w umiej�tno�ci praktycznego rozwi�zywania codziennych problemów pracy 
zawodowej. Dokona� tego mo�na poprzez obserwacj� i wykorzystanie trendów i tendencji 
rozwoju w �wiadczeniu usług geodezyjnych na potrzeby kształcenia w zakresie dyscyplin 
geoin�ynieryjnych. Tak�e tutaj nieodzowna jest stała konsultacja mi�dzy wykładowcami-
geodetami a �rodowiskiem komercyjnym firm geoin�ynieryjnych [Ney B., 1999, 
Szulwic J., 1997].  

We współczesnym �wiecie obserwujemy proces proceduryzacji wiedzy i rozwi�za� 
technicznych. Du�a ilo�� zagadnie� pomiarowych, jakie towarzysz� budowlanemu procesowi 
inwestycyjnemu, jest uznawana jako standard. S� to zagadnienia podstawowe, okre�lane 
w �rodowisku geodezyjnym mianem miernictwa. Pomiary te z powodzeniem mog� by� 
wykonywane przez in�ynierów niegeodetów. Dlatego te� uczymy standardów i procedur 
rozwi�zuj�cych podstawowe (klasyczne) problemy pomiarowe, przed którymi stoj� 
in�ynierowie dyscyplin pokrewnych geodezji. Konsorcja budowlane, deweloperzy, z uwagi na 
redukcj� kosztów oczekuj� od przyszłych in�ynierów samodzielnych pomiarów, 
uzupełniaj�cych luk�, jaka powstaje na placu budowy po zej�ciu zespołów geodezyjnych. 
Współcze�ni geodeci jako rzemie�lnicy wykonuj� tylko te czynno�ci, których nie jest w stanie 
wykona� in�ynier budowlany tak ze wzgl�du na brak odpowiedniej wiedzy, jak i ograniczenia 
formalno-prawne.  

Odwołania do zagadnie� geodezyjnych coraz cz��ciej nast�puje tak�e w toku 
eksploatacji urz�dze� i budowli in�ynieryjnych. W trybie nadzoru wymagane jest cz�stsze 
odwoływanie si� do zaawansowanych technologii geodezyjnych. Ze wzgl�du 
na skumulowanie czynno�ci terenowych w krótkim czasie oraz rejestracj� niewymagaj�c� 
bezpo�redniego kontaktu z obiektem, popularno�� zdobywa fotogrametria. Absolwent 
kierunku geoin�ynieryjnego nie musi zna� istoty rozwi�zywania zada� fotogrametrycznych, 
ale powinien umie� odnajdywa� zastosowanie takich metod w pracach realizowanych w jego 
zawodzie. Dlatego nauczyciel przedmiotów geodezyjnych musi mie� dost�p do nowych 
technologii tak�e z zada� wykraczaj�cych poza klasyczne pomiary i miernictwo. Osi�gni�cie 
tego poprzez współprac� z jednostkami (katedrami, zakładami) na wydziałach geodezyjnych, 
a szczególnie ze specjalistami w w�skich dziedzinach geodezyjnych, skutkuje 
natychmiastowym podniesieniem jako�ci kształcenia i lokuje absolwentów wydziałów 
niegeodezyjnych w czołówce poszukiwanej nowoczesnej kadry in�ynierskiej. Dlatego słuszne 
jest oczekiwanie, by powierza� prowadzenie autorskich wykładów oraz dedykowanych 
laboratoriów na kierunkach geoin�ynieryjnych wła�nie specjalistom b�d� wprost z wydziałów 
geodezyjnych, b�d� te� własnej kadrze naukowo-badawczej, ale maj�cej �cisły zwi�zek 
ze studiami geodezyjnymi w uznanych o�rodkach studiów geodezyjnych.  
 
5. Kształcenie przez praktyk�.  
 

W ramach nauczania geodezji na kierunkach geoin�ynieryjnych znacz�c� rol� 
odgrywaj� zastosowania praktyczne zdobywanej wiedzy. Program studiów na kierunku 
budownictwo przewiduje praktyk� terenow� realizowan� pod okiem nauczycieli 
akademickich. Rozwi�zanie to mo�e by� skuteczne tylko wówczas, gdy prowadz�cy mo�e 
odwoła� si� do własnego do�wiadczenia geodezyjnego.  

Zwróci� nale�y jednak uwag� tak�e na zagadnienia, które ze swej natury nie mog� 
by� realizowane w ramach praktyk z miernictwa lub geodezji I. Wówczas w sukurs edukacji 
geodezyjnej przyj�� mo�e �rodowisko komercyjne, które oferuje praktyczne zastosowanie 
wiedzy z zakresu geodezji bezpo�rednio w toku produkcji i usług. Naturalnym nast�pstwem 
praktyk realizowanych w przedsi�biorstwie bran�owym mo�e by� praca dyplomowa i dalej 
sta� prowadzone we współpracy z podmiotem gospodarczym. Warunkiem udanego 
wprowadzenia rozwi�za� komercyjnych na pole studiów geoin�ynieryjnych jest z jednej 
strony �cisła współpraca mi�dzy uczelni� a przedsi�biorstwem, a z drugiej nadzór nad 
programem praktyk w jednostce komercyjnej ze strony uczelni. Nadzór jednak nie mo�e by� 
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wi�zany z bezpo�redni� ingerencj� w realizowane podczas praktyk przedsi�wzi�cia, a raczej 
powinien by� form� patronatu lub efektem kooperacji przy innych wspólnych projektach 
badawczo-komercyjnych. Firmy współpracuj�ce z uczelni� w organizacji praktyk mog� 
systemowo pozyskiwa� wykształcon� kadr� in�yniersk�, maj�c jednocze�nie wpływ na 
kształtowanie programu studiów. 

Przedsi�wzi�ciem du�o wi�kszym, ale i przynosz�cym znaczniejsze korzy�ci tak 
uczelni, jak i przedsi�biorstwom komercyjnym oraz urz�dom jest tworzenie regionalnych 
centrów szkoleniowych lub autoryzowanych laboratoriów. W centrum skupiony zostaje 
potencjał ludzki zbudowany o kadr� uczelni wspart� do�wiadczeniem firm oraz specjalistów 
ze współpracuj�cych o�rodków naukowych. Konsolidacja tego potencjału w jednym o�rodku 
umo�liwia stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego niezb�dnego do rozwoju sektora 
przedsi�biorstw geoin�ynieryjnych i bezpo�rednio wpływaj�cego na jako�� edukacji. 
W warunkach gwałtownego rozwoju nowych technologii, a tak�e zmian uwarunkowa� 
rynkowych zwi�zanych z przyst�pieniem do Unii Europejskiej, niezb�dne staje si� 
współdziałanie firm w zakresie badawczo-rozwojowym. Formuła centrum 
lub autoryzowanego laboratorium pozwala zminimalizowa� koszty ponoszone przez firmy na 
tego rodzaju działania. Jednocze�nie �cisła współpraca w naturalny sposób przyczynia si� 
do konsolidacji firm regionu w silniejsze grupy zdolne do konkurowania z innymi podmiotami 
w nowych realiach rynkowych. Centrum staje si� baz� szkoleniow� dla kadry in�ynierskiej 
regionu, o�rodkiem doradczym dla instytucji samorz�dowych i pa�stwowych w zakresie 
technologii geoinformatycznej oraz zapleczem sprz�towym dla rozwoju kadry naukowej 
i prowadzenia studiów w oparciu o najnowsze rozwi�zania technologiczne. 

Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, absolwent kierunku geoin�ynieryjnego 
powinien by� nie tyle ‘rzemie�lnikiem’ w danej specjalizacji, lecz raczej nowoczesnym 
specjalist�, posiadaj�cym ogóln� wiedz� na temat ró�nych technologii pomiaru, przetworzenia 
i prezentacji danych w celu ich wła�ciwego wyboru i integracji. Zatem wszyscy studenci, 
bez wzgl�du na wybran� specjalno��, powinni otrzyma� tak� wiedz� podstawow�, aby 
byli przygotowani do wła�ciwego zaprojektowania i rozwi�zania ka�dego problemu 
geoin�ynieryjnego w ich przyszłej pracy zawodowej [Bujakiewicz A., Preuss R., 2001]. 
We współczesnych realiach nie mo�na osi�gn�� takiego efektu bez uzupełniania wiedzy 
przekazywanej w ramach studiów o do�wiadczenie pozyskiwane nad praktycznymi projektami 
we współpracy z podmiotami gospodarczymi.  

Nadzieje na podniesienie jako�ci kształcenia studentów kierunków 
geoin�ynieryjnych mo�na pokłada� równie� w wykorzystaniu efektów bada� i prezentacji 
projektów realizowanych we współpracy z naukowcami z wydziałów geodezyjnych. 
Wsparciem dla dydaktyki jest wykorzystywanie w ramach studiów na wydziałach 
niegeodezyjnych programów komputerowych i rozwi�za� aplikacyjnych powstaj�cych w toku 
grantów badawczych lub na bezpo�rednie potrzeby studiów geodezyjnych. Udost�pnianie tych 
rozwi�za� wsparte jest na zasadzie wzajemno�ci: naukowcy z wydziału geodezyjnego 
udost�pniaj� wiedz�, wyniki bada� i aplikacje, a wydział geoin�ynieryjny oferuje dost�p 
do specjalistycznych laboratoriów in�ynierskich oraz okre�la istotne a przez to mo�liwe 
do komercjalizacji problemy badawcze.  

Zadania realizowane w ramach bada� finansowanych przez takie instytucje 
jak KBN/MNiI czy te� przedsi�wzi�cia realizowane komercyjnie na potrzeby gospodarki 
znajduj� wykorzystanie tak�e w toku kształcenia studentów wydziałów geoin�ynieryjnych. 
Poprzez tworzenie własnych – dedykowanych dla konkretnych przedsi�wzi�� – aplikacji 
informatycznych, mo�liwe staje si� zaprezentowanie studentom praktycznych mo�liwo�ci 
wykorzystania zdobywanej wiedzy oraz efektów bada� naukowych. 

Poni�ej prezentujemy kilka przykładowych eksperymentów, których prezentacja 
wspomogła równie� proces kształcenia studentów ró�nych kierunków geoin�ynierskich: 

• oprogramowanie TimeShift I-NET umo�liwiaj�ce pomiar na anaglifach 
przemieszcze� gruntu i budowli w oparciu o zjawisko paralaksy czasowej, 

• system internetowych pomiarów fotogrametrycznych dla zdj�� lotniczych, 
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• pakiet sieciowy (LAN/Internet) pozwalaj�cy analizowa� warto�ci 
nieruchomo�ci na podstawie warunków przestrzennych i transakcji kupna-
sprzeda�y realizowanych dla ocenianego obszaru. 

Pierwszy przykład to zastosowanie metod jednoobrazowej fotogrametrii cyfrowej 
w pomiarze przemieszcze� gruntu w warunkach laboratoryjnych przy wykorzystaniu zjawiska 
pseudoanaglifowego opartego na paralaksie czasowej (Rys. 1. i 2.) [Janowski A., Miałdun J., 
Szulwic J., 2002]. Eksperymenty prowadzone były w laboratorium geotechnicznym 
Politechniki Gda�skiej. Na szybie urz�dzenia naklejono znaki w kształcie zbli�onym krzy�a 
malta�skiego. Na podstawie bezpo�rednich pomiarów liniowych i niwelacji geometrycznej 
obliczono ich współrz�dne w układzie lokalnym. Stworzone oprogramowanie daje mo�liwo�� 
transformacji zdj�cia cyfrowego do układu płaszczyzny eksperymentu w oparciu o fotopunkty, 
a nast�pnie moduł systemu pomiarowego generuje pseudoanaglif z pary zdj�� na podstawie 
paralaksy czasowej. Pomiar na punktach kontrolnych wykonywany jest b�d� to na obrazie 
anaglifowym, b�d� to monokularnie na czasowo pierwszej i drugiej fotografii. 
  

 
 

Rys. 1. Zdj�cie fotogrametryczne z kamery UMK – jeden z obrazów wykorzystanych przy 
pomiarze przemieszcze� gruntu. 

 

 
 

Rys. 2. Panel pomiarowy programu TimeShift I-NET umo�liwiaj�cy pomiar i budow� anaglifu 
ze zdj�� fotogrametrycznych wykonanych w zadanych odst�pach czasowych.   

  Kolejna prezentacja to oprogramowanie realizuj�ce zadania fotogrametryczne 
dla zdj�� lotniczych w �rodowisku Internetu (Rys. 3. i 4.). Umo�liwia pomiar współrz�dnych 
terenowych oraz wyznaczanie pola powierzchni dowolnego terenowego wieloboku w oparciu 
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o zadanie przestrzennego wci�cia wprzód na podstawie znanych elementów orientacji 
zewn�trznej zdj�� w bloku fotogrametrycznym. System został zaprojektowany w wersji 
klienta dedykowanego dla Windows oraz jako „cienki klient” (ang. thin client) w graficznej 
przegl�darce WWW. Projekt powstał w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu 
Warmi�sko-Mazurskiego w Olsztynie. [Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J. 2001, Janowski 
A. 2003, Szulwic J. 2003].  

 
 
Rys. 3. Przykład wyznaczenia pola powierzchni z u�yciem klienta dedykowanego dla Windows. 
 

 
 

Rys. 4. Przykład wyznaczenia pola powierzchni z u�yciem tzw. „cienkiego klienta” 
w graficznej przegl�darce internetowej. 
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 Kolejna przykładowa aplikacja umo�liwia tworzenie map warto�ci gruntu 
na potrzeby gospodarki nieruchomo�ciami (Rys. 5. i 6.).. Przykład obejmuje miasto Olsztyn 
i został zrealizowany na podkładzie numerycznej mapy katastralnej. Projekt funkcjonuje jako 
rozwi�zanie sieciowe (internetowe) w oparciu o technologi� geoinfomacyjn� i znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w gospodarce odwołuj�c si� do rzeczywistych warto�ci. 
Wzbogaca tak�e proces kształcenia studentów w zakresie zagospodarowania przestrzennego.  
 

 
 

Rys. 5. Prezentacja informacji o wybranym osiedlu w oparciu o wybrane parametry. 
 

 
 

Rys. 6. Jedna z prezentacji wizualnych dla osiedli Olsztyna: �rednia cena nieruchomo�ci. 
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6. Zmiany koncepcji nauczania geodezji.  
 
Zgromadzone fakty i stwierdzenia po skonfrontowaniu z obecnym stanem nauczania 

geodezji w �rodowisku dyscyplin geoin�ynieryjnych, przyczyniły si� do sformułowania 
postulatu modyfikacji koncepcji nauczania. Zdaniem autorów artykułu, rozs�dne wydaje si� 
zwi�kszanie liczby godzin przeznaczonych na �wiczenia lub laboratoria, kosztem uszczuplenia 
godzin dydaktycznych przeznaczonych na cz��� wykładow�. Oznacza to niejednokrotnie 
istotn� zmian� filozofii nauczania geodezji na wydziałach niegeodezyjnych. Ci��ar wiedzy 
prezentowanej na wykładzie powinien zosta� przesuni�ty na czas �wicze� i laboratoriów, 
a godziny wykładowe stanowi� mog� czas na uzmysławianie misji nauczania geodezji 
w �rodowisku dyscyplin geoin�ynieryjnych. Przez misj� nauczania geodezji rozumie� nale�y 
promocj� geodezji w kierunku rozwi�za� wysoko specjalistycznych problemów, przed 
którymi stoj� lub b�d� sta� przyszli in�ynierowie. Nadrz�dnym celem jest pokazanie 
mo�liwo�ci geodezji i zakomunikowanie przyszłym in�ynierom �ródła rozwi�zania ich 
problemów pomiarowych. Równocze�nie wykłady winny by� nie tylko bezpo�rednim 
wprowadzeniem do �wicze�, ale te� mog� sta� si� �ródłem wiedzy rzeczywi�cie autorskiej, 
przekazywanej (z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci finansowo-organizacyjnych wydziału) 
przez autorytety bran�y geodezyjnej: kadr� profesorsk�, uznanych wykładowców z wydziałów 
geodezyjnych, a tak�e specjalistów maj�cych bezpo�redni kontakt ze �rodowiskiem biznesu 
i wdro�e� komercyjnych. Równie� przez wykłady istnieje mo�liwo�� uwra�liwienia 
i wzajemnego zrozumienia potrzeb wynikaj�cych ze współpracy profesjonalistów wszystkich 
dyscyplin geoin�ynieryjnych. Celowe staje si� przedstawienie budowlanego procesu 
inwestycyjnego na tle aspektów prawnych i konsekwencji z tego tytułu wynikaj�cych.  
 
7. Podsumowanie.  

�

Modyfikacja systemu kształcenia generuje zalety, do których mo�na zaliczy�: 
� nacisk na wplecenie metod aktywizuj�cych proces nauczania; studenci ucz� si� 

szybciej i efektywniej opanowuj� przedmiot poprzez praktyczn� realizacj� 
tre�ci nauczania (efektywno�ci 75%) w porównaniu z wykładem (efektywno�� 
5%); 

� poł�czenie teorii i praktyki w jeden blok praktycznego nauczania przedmiotu; 
dozowanie zagadnie� teoretycznych nast�puje w trakcie zaj�� praktycznych 
w zale�no�ci od tempa realizacji tematu �wiczenia/laboratorium; 

� pozwolenie na naturaln� selekcj� studentów na grup� osób zainteresowanych 
i grup� osób pragn�c� zdoby� tylko zaliczenie przedmiotu;  

� zwi�kszenie i pobudzenie zainteresowania ze strony słuchaczy w wyniku 
zauwa�ania efektów własnej pracy prowadzonej w ramach zada� praktycznych;  

� bezpo�redni kontakt wykładowca – student; 
� przebywanie na zewn�trz sal wykładowych i przełamanie stereotypu obecno�ci 

w murach uczelni. 
Istniej� tak�e wady takiego post�powania: 
� niejednolito�� w realizacji tre�ci nauczania przedmiotu geodezja np. ze wzgl�du 

na czynnik osobowy wykładowcy; 
� zwi�kszenie zakresu tematyki �wicze� i laboratoriów; 
� podniesienie kosztów edukacji. 
Rozpatruj�c wady i zalety nieustannie nale�y mie� na uwadze kształcenie 

nowoczesnej kadry in�ynierskiej, która b�dzie posiadała umiej�tno�� odwoływania si� z jednej 
strony do wiedzy, a z drugiej do praktycznych rozwi�za�. Istota studiów politechnicznych 
i uj�cia w ich toku geodezji jako dziedziny potrzebnej musi by� wsparta poło�eniem nacisku 
na praktyczne wykorzystanie wiedzy i współprac� ze specjalistami z innych o�rodków 
naukowych prowadz�cych studia geodezyjne oraz kooperacj� z jednostkami komercyjnymi. 
Utrzymanie zdrowej proporcji mi�dzy stronami takiego toku kształcenia doprowadzi 
do wypromowania in�ynierów zdolnych do podj�cia wyzwania pracy na najwy�szym, 
oczekiwanym przez gospodark� i nauk�, poziomie.  
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