
 Nazwa przedmiotu 
Geologia dynamiczna 
 

Kod ECTS 
 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii 

 Studia  
kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja 
Geologia I stacjonarne   

 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 
Prof. UG, dr hab. Małgorzata Witak, dr Marzenna Stempień-Sałek, dr Tomasz Ciborowski 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 
A. Formy zajęć: 

 wykład 
 ćwiczenia laboratoryjne 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 45 

126 5 
udział w ćwiczeniach 45 

udział w egzaminie i 
zaliczeniu 6 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 30 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu i zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

40 

100 4 
przygotowywanie się 
do zajęć 

60 

C. Liczba godzin: 90, w tym:  
wykład: 45 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 45 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 226 
Łączna liczba punktów ECTS: 9 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki I/semestr zimowy 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
  
Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

  
Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: praca indywidualna i w 

grupach/analiza przypadków 
 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
 egzamin 
 zaliczenie z oceną 

 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami otwartymi / dłuższa wypowiedź 

pisemna (rozwiązywanie problemu) 
Ćwiczenia 
 3 kolokwia (część teoretyczna i praktyczna) 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru 
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 C. Podstawowe kryteria  
Wykład 
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
Ćwiczenia 
 Średnia arytmetyczna ocen z zaliczonych wszystkich kolokwiów cząstko-

wych  
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu 
Wykład: Zrozumienie mechanizmów, przyczyn i skutków głównych procesów geologicznych zachodzących w głębi i na powierzchni 
skorupy ziemskiej. 
Ćwiczenia: Zdobycie umiejętności makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał, poznanie kryteriów klasyfikacji mineralogicz-
nej i petrograficznej, umiejętność rozpoznawania podstawowych struktur tektonicznych na mapie geologicznej. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Zakres geologii dynamicznej i jej relacji do innych dyscyplin nauk przyrodniczych. 
A.2. Budowa wnętrza Ziemi jako skutek jej ewolucji. 
A.3. Tektonika płyt litosfery i jej związek z magmatyzmem, diastrofizmem i metamorfizmem. 
A.4. Procesy wietrzeniowe. 
A.5. Powierzchniowe ruchy masowe – przyczyny i skutki. 
A.6. Charakterystyka procesów eolicznych, glacjalnych, fluwioglacjalnych, fluwialnych i limnicznych.  
A.7. Rzeźbotwórcza działalność morza. 
A.8. Cykle sedymentacyjno-diastroficzne (kaledoński, waryscyjski, alpejski). 
 
B. Problematyka ćwiczeń  
B.1. Podstawowe pojęcia z zakresu mineralogii. 
B.2. Przegląd najważniejszych minerałów skałotwórczych i ich identyfikacja na podstawie cech makroskopowych. 
B.3. Podstawy klasyfikacji petrograficznych. 
B.4. Przegląd głównych skał i ich charakterystyka (skład mineralny, struktury i tekstury skał). 
B.5. Podstawowe definicje z zakresu tektoniki, elementy planisekcji i intersekcji. 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Książkiewicz M., 1979. Geologia dynamiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Jaroszewski W. (red.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Mizerski W., 2010. Geologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2005. Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wyd. Naukowe PWN,  
Warszawa 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Jaroszewski W. (red.), 1985. Słownik geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Skoczylas J., 1996. Budowa Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. II, Wyd. Kurpisz, Poznań 
Witt. A., Borówka K.R., 1997. Rzeźba powierzchni Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. II, Wyd. Kurpisz, 
Poznań     
 

B. Literatura uzupełniająca 
    Foster R.J., 1992. Physical geology, Wyd. Columbus. Toronto-London-Sydney. 
    Graniczny M., Mizerski W., 2009. Katastrofy przyrodnicze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

 

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 
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W_1 K_W01++ rozróżnia związki i zależności między geologią dynamiczną a innymi dyscypli-
nami nauk przyrodniczych (treści programowe: A.1)  egzamin pisemny 

W_2 K_W02+++ stosuje terminologię właściwą w geologii dynamicznej (treści programowe: A.2-
8, B.1-5) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_3 K_W03+ 
K_W04+ 

identyfikuje podstawowe procesy geologiczne w odniesieniu do praw fizyki i 
chemii (treści programowe: A.3-8, B.1- 5) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_4 K_W05+++ opisuje związek budowy wnętrza Ziemi z jej ewolucją; charakteryzuje geosfery 
Ziemi (treści programowe: A.2) egzamin pisemny 

W_5 K_W07++ przedstawia przebieg procesów geologicznych i ich konsekwencje (treści pro-
gramowe: A.2-8, B.2, B.4, B.5) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_6 K_W13+ opisuje przebieg procesów geologicznych prowadzących do powstania złóż su-
rowców mineralnych (treści programowe: A.3, A.4, A.6, B.2, B.4) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_7 K_W17++ rozpoznaje makroskopowo i opisuje podstawowe minerały i skały (treści pro-
gramowe: B.1-4) kolokwia 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U12+ 
K_U14+ 

odtwarza przebieg procesów geologicznych prowadzących do powstania struktur 
tektonicznych oraz form rzeźby obszaru (treści programowe: A.3-7, B.5) 

egzamin pisemny 
kolokwia  

U_2 K_U16+ porównuje różne grupy genetyczne minerałów i skał (treści programowe:B.1-4) kolokwia 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K01+ jest zorientowany w aktualnych przejawach i skutkach procesów geologicznych 
(treści programowe: A.2-8, B.1-5) 

dyskusja 
 na zajęciach 

 Kontakt 
Prof. UG, dr hab. Małgorzata Witak: ocemaw@univ.gda.pl 
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