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 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 3 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 12 

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) 

20 
30 1 

przygotowywanie się 
do zajęć 10 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta: 105 
Łączna liczba punktów ECTS: 4 

 Cykl dydaktyczny  
rok akademicki II/semestr letni 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: praca indywidualna i w 

grupach/rozwiązywanie zadań 
 

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 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru z prac pisemnych i kolokwium 

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

Regulaminem Studiów UG 
Ćwiczenia 
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 Średnia arytmetyczna ocen z zaliczonych wszystkich prac pisemnych i ko-
lokwium 

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

Cele przedmiotu 
Wykład: Poznanie i zrozumienie genezy oraz struktury morfologicznej i geologicznej dna Oceanu Światowego oraz typów osadów 
dennych i prawidłowości ich występowania. 
Ćwiczenia: Analiza przestrzenna elementów morfologiczno-strukturalnych dna oceanów  na mapach geologicznych i ich powiązania z 
procesami geologicznymi. 
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
A.1. Historia badań dna oceanicznego i współczesne programy badawcze. 
A.2. Ewolucja basenów oceanicznych. 
A.3. Skorupa oceaniczna. 
A.4. Formy topografii dna basenów oceanicznych i ich związek z procesami geologicznymi. 
A.5. Dopływ materiału osadowego do mórz i oceanów. 
A.6. Prawidłowości przestrzennego rozmieszczenia osadów w oceanie. 
A.7. Osady morskie i tempo ich sedymentacji. 
A.8. Historia geologiczna Morza Bałtyckiego. 
 
B. Problematyka ćwiczeń 
B.1. Jednostki morfologiczne dna oceanu światowego. 
B.2. Sejsmiczność i wulkanizm w Oceanie Światowym. 
B.3. Współczesne procesy geomorfologiczne i rzeźba subakwalna szelfu. 
B.4. Litologia i skład mineralny osadów dennych. 
B.5. Zarys genezy i rozwoju Morza Bałtyckiego. 

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

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Erickson J., 1996. Marine Geology: Undersea Landforms and Life Forms, Facts on File, New York  
Larter R.D., Leat P.T., 2003.  Intra-Oceanic subduction systems, The Geological Society London 
Leontiew O. K., 1989. Geologia morza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Deep Sea Drilling Project reports and publications, http://www.deepseadrilling.org/ 
Frisch W., Meschede M., Blakey R., 2011. Plate tectonics. Continental drift and mountain building, Springer 
Oceanography, The Official Magazine of the Oceanography Society, http://www.tos.org/oceanography/issues/archive.html 
 

B. Literatura uzupełniająca 
Leontjew O.K., 1972. Dno Oceanu. Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Nazewnictwo geograficzne świata, 2008. Zeszyt 10 Morza i oceany, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/zeszyty/zeszyt_10.pdf 
Stanley S. M., 2002. Historia 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_W02+ stosuje terminologię właściwą dla geologii morza (treści programowe: A.1-8; 
B.1-5) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 

W_2 K_W03+ 
K_W04+ 

wyjaśnia związek procesów fizycznych i chemicznych z procesami geologicz-
nymi zachodzącymi w środowisku morskim (treści programowe: A.2, A.4, A.6, 
B.2, B.3) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 
W_3 K_W09+++ przedstawia przyczyny i skutki procesów geologicznych w środowisku morskim; egzamin pisemny 
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opisuje metody morskich badań geologicznych (treści programowe: A.1, A.2, 
A.4, B.1, B.2, B.3) 

kolokwium 
prace pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U14++ analizuje elementy morfologiczno-strukturalne dna oceanów i ich związek z 
procesami geologicznymi (treści programowe: A.4, B.1, B.2, B.3) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

    
 Kontakt 
Dr Ewa Szymczak: e.szymczak@ug.edu.pl 
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