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

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

38 1,5 udział w egzaminie 2 
udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany) 6 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu (studiowanie 
literatury) 

15 15 0,5 

C. Liczba godzin: 30, w tym:  
wykład: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 53 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki I/semestr letni 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
 egzamin 
 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 

 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami otwartymi / dłuższa wypo-
wiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) 

C. Podstawowe kryteria  
Wykład 

 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgod-
nie z Regulaminem Studiów UG 

 
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej. 
B. Wymagania wstępne:  
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Cele przedmiotu  
Wykład: Poznanie wewnętrznej budowy Ziemi, zrozumienie mechanizmów podstawowych procesów geologicznych zachodzących w 
głębi Ziemi oraz ich skutków. 

 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Procesy endogeniczne i ich relacja do innych dyscyplin nauk przyrodniczych. 
A.2. Formowanie i ewolucja Układu Słonecznego, geologia planetarna. 
A.3. Zewnętrzne i wewnętrzne geosfery Ziemi oraz ich wzajemne oddziaływanie. 
A.4. Teoria tektoniki płyt, teoria ekspansji Ziemi.  
A.5. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne. 
A.6. Czynniki, typy i facje metamorfizmu. 
A.7. Procesy plutoniczne: zróżnicowanie magm, rodzaje intruzji. 
A.8. Wulkanizm: typy i produkty erupcji wulkanicznych, rozmieszczenie wulkanów na kuli ziemskiej. 
A.9. Trzęsienia ziemi: mechanizm procesu zniszczenia. 
 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Jaroszewski W. (red.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Książkiewicz M., 1979. Geologia dynamiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Mizerski W., 2010. Geologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Polański A., Smulikowski K., 1969. Geochemia, Wyd. Geologiczne, 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 
 

B. Literatura uzupełniająca 
          Foster R.J., 1992. Physical geology, Wyd. Columbus, Toronto-London-Sydney 

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+ rozumie związki pomiędzy geologią dynamiczną a innymi dyscyplinami nauk 
przyrodniczych (treści programowe A.1) egzamin pisemny 

W_2 K_W02++ stosuje terminologię właściwą w geologii dynamicznej (treści programowe:A.2-
9) egzamin pisemny 

W_3 K_W03+ 
K_W04+ 

identyfikuje podstawowe procesy geologiczne w odniesieniu do praw fizyki i 
chemii (treści programowe: A.2-9) egzamin pisemny 

W_4 K_W05+++ 
opisuje związek budowy wnętrza Ziemi z jej ewolucją i ewolucją układu Sło-
necznego; charakteryzuje geosfery Ziemi i przedstawia ich wzajemne oddziały-
wanie (treści programowe: A.3) 

egzamin pisemny 

W_5 K_W07+ przedstawia i właściwie interpretuje przebieg endogenicznych procesów Ziemi 
oraz ich konsekwencje (treści programowe: A.2-9) egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 
    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K01+ jest zorientowany w aktualnych przejawach i skutkach procesów geologicznych 
(treści programowe: A.3-9) egzamin pisemny 

 Kontakt 
Dr Marzenna Stempień-Sałek: ocemss@ug.edu.pl 
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