Studia stacjonarne

Marzysz o zawodzie geodety ...

Kierunek: geodezja i kartografia (GK)
Studia pierwszego stopnia
– inżynierskie

7 sem.

Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja i szacowanie nieruchomości

Chcesz wyceniać nieruchomości ...
rozpocznij kształcenie na kierunku

...chcesz pracować w jednostkach administracji
samorządowej i rządowej...

Geodezja i geoinformatyka

...marzysz o pracy w agencjach nieruchomości,
firmach konsultingowych i doradczych...

Geodezja gospodarcza
Studia drugiego stopnia –
magisterskie

3 sem.

Geodezja i nawigacja satelitarna
Geodezja i nawigacja satelitarna (oferta
w języku angielskim)
Kataster nieruchomości

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
zajęcia realizowane są w Olsztynie lub w ośrodkach
zamiejscowych w Toruniu i Poznaniu

Kierunek: gospodarka przestrzenna (GP)
Studia pierwszego stopnia
– inżynierskie

Studia drugiego stopnia –
magisterskie

7 sem.

Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych
zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego
programu kształcenia oraz przygotowanie pracy dyplomowej.
Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia prowadzone jest
dwustopniowo:
a)

b)

3 sem.

Studia drugiego stopnia –
magisterskie

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych
ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii
oraz wyceny nieruchomości (specjalność: geodezja i szacowanie
nieruchomości).

Gospodarowanie przestrzenią
i nieruchomościami

7 sem.

3 sem.

Geodezja i geoinformatyka

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują
absolwentów do pracy w jednostkach administracji samorządowej
i rządowej, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju,
agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja i szacowanie nieruchomości
Geodezja inżynieryjna

Kierunek: gospodarka przestrzenna (GP)
Studia pierwszego stopnia
– inżynierskie
Studia drugiego stopnia –
magisterskie

studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
zajęcia realizowane są w Olsztynie

Zarządzanie nieruchomościami

Kierunek: geodezja i kartografia (GK)
Studia pierwszego stopnia
– inżynierskie

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarowanie przestrzenią
i nieruchomościami

Studia niestacjonarne

studia inżynierskie (7 semestrów) – dają wiedzę podstawową z
geodezji i kartografii - w ramach nich student może wybrać jedna
z dwóch specjalności: geodezja i geoinformatyka lub geodezja i
szacowanie nieruchomośc.
studia magisterskie (3 semestry) – pozwalają rozszerzyć wiedzę
w wybranej dziedzinie wchodzącej w skład geodezji i kartografii,
w ramach czterech specjalności: geodezja gospodarcza, geodezja
i szacowanie nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna
oraz kataster nieruchomości.

Doradztwo na rynku nieruchomości
Planowanie i inżynieria przestrzenna

4 sem.

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują
absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach i firmach
geodezyjnych,
w jednostkach
administracji
rządowej
i samorządowej oraz pozwalają prowadzić samodzielną działalności
gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości.

rozpocznij kształcenie na kierunku

7 sem.

Gospodarka przestrzenna

3 sem.

Zarządzanie nieruchomościami

Plany studiów przewidują realizację przedmiotów fakultatywnych
zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego
programu kształcenia oraz przygotowanie pracy dyplomowej.
Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzone jest
dwustopniowo:
a)

studia inżynierskie (7 semestrów) - dają wiedzę podstawową
z planowania
przestrzennego i
doradztwa
na
rynku
nieruchomości - w ramach nich student może wybrać jedną z
dwóch specjalności: doradztwo na rynku nieruchomości lub
planowanie i inżynieria przestrzenna,

b)

studia magisterskie (3 semestry) - wiedzę z zakresu zarządzania
i gospodarowania nieruchomościami, w ramach dwóch
specjalności: zarządzanie nieruchomościami, gospodarowanie
przestrzenią i nieruchomościami.

Kryteria kwalifikacji

Lp.

Kierunek studiów
„Nowa matura”

1

Geodezja i kartografia

2

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów
„Stara matura”

1

Geodezja i kartografia

2

Gospodarka przestrzenna

Konkurs (ranking) sumy % punktów
uzyskanych z przedmiotów w części
pisemnej
egzaminu
maturalnego
występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać
wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej)
1. Chemia
2. Fizyka i astronomia
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny (w konkursie
świadectw do wyboru przez kandydata)
6. Matematyka
Konkurs
(ranking)
średniej
ocen
uzyskanych z przedmiotów na egzaminie
dojrzałości występujących na świadectwie
dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
1. Matematyka lub geografia lub informatyka
2. Fizyka (lub fizyka z astronomią) albo
chemia
3. Język obcy nowożytny (w konkursie
świadectw do wyboru przez kandydata)

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk zawodowych
ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne oraz uprawnienia zawodowe
z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wyceny
nieruchomości (specjalność: doradztwo na rynku nieruchomości) oraz
z zakresu zarządzania nieruchomościami (specjalność: zarządzanie
nieruchomościami).

Harmonogram rekrutacji
Studia stacjonarne
Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

1.
2.
3.

Rejestracja w systemie IRK
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
Dostarczenie wydrukowanego z Systemu IRK i podpisanego
wniosku o przyjęcie na studia (pierwszego stopnia i jednolite
magisterskie)
Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia
dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego
Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)
Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)
Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne
Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność
filologia angielska (studia II stopnia)
Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia
I stopnia)
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia
posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia
posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane
za granicą
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie
wymaganych dokumentów
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na
studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie
wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych
do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru –
etap I
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na
studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie
wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych
do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru –
etap II
Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

14.06 – 6.07.2011 r.
do 6.07.2011 r.*
27.06 – 6.07.2011 r.

27.06 – 6.07.2011 r.
11–12.07.2011 r.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Rejestracja w systemie IRK
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
Dostarczenie wydrukowanego z Systemu IRK i podpisanego
wniosku o przyjęcie na studia (pierwszego stopnia i jednolite
magisterskie)
Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia
dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego
Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne
Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność
filologia angielska (studia II stopnia)
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia
posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany
za granicą
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie
wymaganych dokumentów
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na
studia w ramach uzupełnienia limitów naboru
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie
wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych
do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru
Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez
wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów
Ogłoszenie wyników naboru na studia niestacjonarne

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

WYDZIAŁ
GEODEZJI
I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ

11–12.07.2011 r.
11–12.07.2011 r.
11.07.2011 r.
13.07.2011 r.
14.07.2011 r.
14.07.2011 r.
18.07.2011 r.
do 22.07.2011 r.
25.07.2011 r.

do 28.07.2011 r.

29.07.2011 r.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem tel.
089 523 39 77, 089 523 42 45, 089 523 45 04
lub na stronie www.geo.kortowo.pl/rekrutacja

do 2.08. 2011 r.

Kierunek:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

4.08.2011 r.

Szeroka oferta kształcenia, interesujące kierunki studiów,

Studia niestacjonarne
Lp.

Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Termin

n a j p i ę k n i e j s z y w P o l s c e c a m p u s u n i we r s y t e c k i ,
Termin
14.06 – 25.07.2011 r.
do 22.07.2011 r. *
18.07 –25.07.2011
r.
18.07 –25.07.2011
r.
28.07.2011 r.
28.07.2011 r.
29.07.2011 r.
29.07.2011 r.
3.08.2011 r.
do 9.08. 2011 r.
10.08.2011 r.
12.08.2011 r.
do 5.09.2011 r.
7.09.2011 r.

doskonałe warunki studiowania, niskie koszty utrzymania
i niepowtarzalna atmosfera – to atuty, dzięki którym
U n i we r s y t e t

Warmińsko-Mazurski

w

Ol s z t y n i e

zyskał tytuł Uczelni Przyjaznej Studentom!

uczelnia
przyjazna
studentom
www.uwm.edu.pl

Kierunek:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
tel. 089 523 39 77, 089 523 42 45,
089 523 45 04 fax. 089 523 34 77
www.geo.kortowo.pl
e-mail: dziekanat@geo.kortowo.pl
wgigp@uwm.edu.pl

