
Nazwa przedmiotu 
Język angielski 

Kod ECTS 
Uzupełnia pracownik toku studiów, według ustalonego w 
UG wzoru  

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Oceanografii i Geografii UG/ Instytut Oceanografii UG 

 Studia  
kierunek stopień forma studiów specjalność specjalizacja 
Geologia I stacjonarne - wszystkie 

 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 

Mirosława Michałowska 
 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 

A. Formy zajęć:  
 lektorat 
 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach  

151 5 
udział w ćwiczeniach 120 
udział w egzaminie/ 

zaliczeniu 6 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 25 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu/ zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

20 

75 3 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 
(przygotowywanie się 
do zajęć, samodzielne 
wykonywanie prac, 
prezentacji.) 

55 

C. Liczba godzin: 226, w tym:  
Lektorat: 120 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 226 
Łączna liczba punktów ECTS: 8 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język angielski” 

 Metody dydaktyczne 
 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z 

dyskusją / analiza przypadków/ dyskusja / 
rozwiązywanie zadań  

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 egzamin 
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B. Formy zaliczenia  
 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa 

wypowiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) 
 egzamin ustny 

 
Ćwiczenia 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 

otrzymywanych w trakcie trwania semestru 

C. Podstawowe kryteria 
Ćwiczenia 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie 
wszystkich testów, prac domowych i prezentacji, oraz  zdanie egzaminu. 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: ukończenie kursu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub ponadpodstawowym 
B. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie  średniozaawansowanym lub ponadpodstawowym, oraz 
podstawowych pojęć z zakresu geologii. 

 

Cele przedmiotu 
Rozwijanie umiejętności językowych dla swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie studiów 
oceanograficznych obejmujących: 
- opanowanie podstawowych pojęć i terminologii z  zakresu geologii w języku angielskim 
- rozumienie tekstów  naukowych w języku angielskim 
- umiejętność przygotowania w  języku angielskim prezentację multimedialną na temat  z zakresu geologii 
- porozumiewanie się w języku angielskim z zastosowaniem podstawowej profesjonalnej terminologii 

 
 Treści programowe 
 
A. Topics in Geology: 

1. Introduction to Geology  
              

a. The Science of Geology 
b. Geology, people and the environment  
c. Historical notes about geolog 
d. The nature of scientific inquiry  
e. Early evolution of Earth  
f. Earth’s spheres  
g. The geosphere – Earth’s internal structure  
h. The face of Earth – major features of continents and ocean basins  
i. Earth as a system 
j. The rock cycle 
k. Dynamic Earth 

 
2. Plate tectonics  

a. The theory of Continental drift – evidence  
b. Earth’s major plates and plate boundaries  
c. Divergent boundaries  
d. Convergent plate boundaries  
e. Transform fault boundaries  
f. The Breakup of Pangaea 
g. Testing the plate tectonics model: ocean drilling, hot spots, paleomagnetism  
h. Forces that drive plate motion, convection currents 

 
     3. Earth’s evolution through geologic time  

i. Birth of a planet – from planetismals to protoplanets; Earth’s early evolution  
j. Origin of the atmosphere and oceans  
k. Oxygen in the atmosphere  
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l. Precambrian history: The formation of Earth’s continents; supercontinents of the Precambrian  
m. Phanerozoic history:The formation of Earth’s modern continents 

       Paleozoic history 
       Mesozoic history 
       Paleozoic history 

f. Earth’s first life  
g. Cenozoic Era: Age of Mammals 

 
4. Geologic time 

n. Relative dating – key principles 
o. Fossils – evidence of past life 
p. Dating with radioactivity 
q. The geologic time scale 

 
B. Vocabulary, reading and listening practice:   
   

1. Design and Engineering – reading and listening comprehension exercises, vocabulary practice; speaking and 
writing exercises 

a.       Biomimetics 
b.      The Future of Fashion 
c.       Dream-weavers 
d.       Kinetic Sculpture 

 
2. Human Journey 

a.     The DNA Trail 
b.    The Greatest Journey 
c.    Fantastic voyage    
d.    Beyond the Blue Horizon 
e.    Journey of Discovery 

 
3. Conservation Challenges - reading and listening comprehension exercises, vocabulary  practice; speaking 

and writing exercises 
a. Disappearing Forests 
b. Last of the Amazon 
c. Animal Protectors 
d. For the Love of Elephants 

           4.  Review: Africa from the Air 
            Island of Statues 
            Vocabulary Building exercises 

 
5. Science Frontiers - reading and listening comprehension exercises, vocabulary practice; speaking and writing 

exercises 
a. The Science of Small 
b. The Great Atom Smasher 
c. The Threat from Space 
d. Target Earth 
 

6. Green Living - reading and listening comprehension exercises, vocabulary practice;  
           speaking and writing exercises 

a. A Precious Resource 
b. Water Worries 
c. The Trouble with E-Waste 
d. Technology as Trash 

 7.    Review: Brazil’s Wild West 
                Earth in Space 
                Vocabulary Building exercises 
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 Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
1. Douglas N. 2009, Reading Explorer 4. HEINLE/Cengage Learning 
2. Tarbuck E.J., Lutgens F.K. 2009, Essentials of Geology . Pearson/Prentice Hall 

 
B. Literatura uzupełniająca 
1. Internet, http://www.britannica.com/ 
2. Internet, http://www.sciencedaily.com 
3. Internet, http : //www.geology.com 

 

Efekty uczenia się 

Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 
(stopień 

realizacji) 

 
Opis efektu kształcenia 

 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

    
WIEDZA 

W_1    
W_2    
W_3    
W_4    
W_5    
…    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 KU_02++ 

korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki 
geologicznej w języku polskim i angielskim, posiada umiejętność 
analitycznego i syntetycznego sposobu rozumowania 
prowadzącego do prawidłowego wnioskowania (A 1- 4) 

kolokwia 
pisemne/wypowiedź 

ustna 

U_2 KU_24++ 
posiada umiejętności językowe umożliwiające korzystanie z 
obcojęzycznej  literatury przedmiotu A (1 – 4), B (1 – 7) 

praca 
pisemna/wypowiedź 
ustna 

    
    
    
    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 KK_08++ 

 
wykazuje potrzebę komunikowania się w języku obcym w zakresie 
problematyki geologicznej (A 1 – 4) 
 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

    
    
    
    
    

 Kontakt 
 sjomm@ug.edu.pl 
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K_U02 korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki geologicznej w języku polskim i 
angielskim, posiada umiejętność analitycznego i syntetycznego sposobu rozumowania 
prowadzącego do prawidłowego wnioskowania 

K_U24 posiada umiejętności językowe umożliwiające korzystanie z obcojęzycznej  literatury przedmiotu 

K_K08 wykazuje potrzebę komunikowania się w języku obcym w zakresie problematyki geologicznej 
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