
 Nazwa przedmiotu 
Paleontologia 

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 

 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 30 

75 3 
udział w ćwiczeniach 30 

udział w egzaminie i 
zaliczeniu 5 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 10 

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) 

25 
50 2 

przygotowywanie się 
do zajęć 25 

C. Liczba godzin: 60, w tym:  
wykład: 30 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 125 
Łączna liczba punktów ECTS: 5 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki I/semestr letni 

 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 
 2 kolokwia (część teoretyczna i praktyczna) 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych z wejśció-

wek otrzymywanych w trakcie trwania semestru oraz obu kolokwiów  

C. Podstawowe kryteria  
Wykład 
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
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Ćwiczenia 
 Średnia arytmetyczna ocen z wejściówek i zaliczonych obu kolokwiów 

cząstkowych 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu 
Wykład: Zrozumienie mechanizmów ewolucji organizmów. Umiejętność identyfikacji głównych przedstawicieli skamieniałości fau-
ny i flory. Znajomość głównych etapów ewolucji roślin i zwierząt. Umiejętność powiązania ewolucji zwierząt i roślin ze zmianami 
paleogeograficznymi i paleoklimatycznymi. Znajomość znaczenia skamieniałości w naukach geologicznych. 
Ćwiczenia: Umiejętność makroskopowego rozpoznawania skamieniałości fauny i flory.  

 
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
A.1. Paleontologia na tle innych nauk geologicznych. 
A.2. Podstawowe pojęcia w paleontologii. 
A.3. Znaczenie skamieniałości w naukach przyrodniczych. 
A.4. Pochodzenie i wczesna ewolucja życia na Ziemi. 
A.5. Sukcesja er fitycznych. 
A.6. Ewolucja głównych grup bezkręgowców i kręgowców. 
A.7. Przegląd ważniejszych grup mikroskamieniałości. 
A.8. Przyczyny i skutki wielkich wymierań. 
 
B. Problematyka ćwiczeń 
B.1. Proces fosylizacji, stany zachowania skamieniałości, kopalne zespoły organiczne. 
B.2. Identyfikacja głównych przedstawicieli skamieniałości bezkręgowców morskich (gąbki, ramienionogi, trylobity, ślimaki,  
        małże, głowonogi, liliowce, jeżowce, graptolity). 
  

 Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
             Lehmann U., Killmer G., 1991. Bezkręgowce kopalne, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
             Radwańska U., 1999. Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii, Wyd. Naukowe INVIT, Warszawa 

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Bieda F., 1966. Paleozoologia cz. I i II, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
 

B. Literatura uzupełniająca 
           Dzik J., 1997. Dzieje życia na Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
           Raup D.M., Stanley S.M., 1984. Podstawy paleontologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
           Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
          McAlester A.L., 1979. Historia życia. Biblioteka Nauk o Ziemi, 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 

W_1 K_W01+ interpretuje związki między paleontologią a geologią i biologią (treści progra-
mowe: A.1) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_2 K_W02++ posługuje się terminologią paleontologiczną (treści programowe: A.2-8, B.1-3) egzamin pisemny 
kolokwia 

W_3 K_W06+++ opisuje mechanizmy ewolucji biosfery i ich skutki (treści programowe: A.4-8)  egzamin pisemny 

W_4 K_W10++ wyjaśnia zastosowanie metody paleontologicznej w określaniu wieku względne-
go skał (treści programowe:A.2-7, B.2, B.3) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_5 K_W17+++ rozróżnia okazy paleontologiczne na podstawie ich cech charakterystycznych 
(treści programowe: B.2, B.3) kolokwia 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_1 K_U15+++ potrafi sklasyfikować kopalną faunę i florę według wieku, środowiska, trybu egzamin pisemny 
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życia, chemizmu szkieletu (treści programowe: A.5-7, B.2, B.3) kolokwia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K01+ odczuwa potrzebę aktualizowania wiedzy z zakresu paleontologii obserwacja na zaję-
ciach, dyskusja 

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