
Mój wymarzony 
zawód



Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości 
i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na 
jej powierzchni. Wynikiem geodezyjnych pomiarów 
terenowych i prac kameralnych są różnego typu 
opracowania graficzne np. mapy, ale także dokumenty 
tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas 
rozgraniczenia nieruchomości).



Do najistotniejszych zadań geodety należą:
-określanie kształtu i wymiarów Ziemi jako planety, 
-opisywanie powierzchni ziemi w zakresie przestrzennego 
rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych oraz rzeźby 
terenu,
-opis podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, 
wodociągi, energetyka, telekomunikacja, gaz itp.), 
-geodezyjna realizacja w terenie (wytyczanie na gruncie 
projektów budowli (budynków, mostów, dróg, kolei itp.))



Geodezja to kierunek popularny, na który startuje co roku około 6 osób 
na jedno miejsce (średnio w kraju). Wykształcenie geodety może byd 
średnie lub wyższe. Po ukooczeniu 3,5-letnich studiów inżynierskich 
otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety; a po łącznie 5 latach -
tytuł magistra inżyniera. Potrzebne jest także 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w przypadku wykształcenia wyższego lub 6 letnie gdy ma się 
wykształcenie średnie.



Cechy i umiejętności geodety to m.in.:
-zdolnośd logicznego myślenia,
-zdolności matematyczne i techniczne,
-wyobraźnia przestrzenna,
-umiejętnośd planowania przestrzeni i posługiwania się 
rysunkiem technicznym,
-systematycznośd, 
-dobry stan zdrowia, sprawnośd fizyczna i dobry wzrok.



Plusy:
-Brak monotonii w pracy i brak konieczności ciągłego siedzenia za biurkiem,
-Możliwośd szybkiego założenia własnej działalności gospodarczej i praca, 
na własny rachunek
-Możliwośd zwiedzania praktycznie całego kraju,

Minusy:
-Koniecznośd częstych wyjazdów,
-Praca na dworze nawet w najcięższych warunków pogodowych,
-Kierunek geodezja i kartografia jest jednym z modniejszych kierunków 
w ostatnich latach przez co konkurencja jest przeogromna .



Geodeta pracujący na etacie nie zarobi 
więcej niż przeciętny urzędnik, wtedy 
jego pensja wynosid będzie około 
2 500-3 000 zł. Inaczej rzecz ma się 
w przypadku geodety pracującego 
na własny rachunek – wtedy wszystko 
zależy od ilości zleceo, ale ponieważ 
jest to jeden z zawodów prestiżowych 
ten zarobi nawet 15 000zł (więcej 
w okresie letnim niż zimą).
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www.wikipedia.pl
www.geoforum.pl
www.gazetapraca.pl
www.careego.pl
www.panoramafirm.pl
www.google.pl/imghp
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