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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 45 

75 3 
udział w ćwiczeniach 15 

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) 

10 
30 1 

przygotowywanie się 
do zajęć 20 

C. Liczba godzin: 60, w tym:  
wykład: 45 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin 

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

  Cykl dydaktyczny  
rok akademicki II/semestr zimowy 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie prac 

projektowych/praca w zespołach zadaniowych 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 egzamin 
 zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin pisemny: z pytaniami (zadaniami) otwartymi  

Ćwiczenia 
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji / 

wykonanie określonych prac praktycznych 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

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

Regulaminem Studiów UG 
Ćwiczenia 
 Średnia arytmetyczna ocen na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru 
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 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej, Geomorfologii i geologii czwartorzędu. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Wykształcenie umiejętności czytania map, przekrojów geologicznych i innych opracowań kartograficznych i powiązanie z 
ewolucja i budową geologiczną wybranych rejonów.  
Ćwiczenia: Posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami badawczymi. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Terminologia stosowana w kartografii geologicznej. 
A.2. Mapy topograficzne w kartografii geologicznej. 
A.3. Źródła informacji i projekty badań. 
A.4. Cyfrowe bazy danych geologicznych. 
A.5. Odwzorowanie struktur tektonicznych w opracowaniach kartograficznych. 
A.6. Zasady dokumentowania odsłonięć. 
A.8. Wydzielanie jednostek i granice litologiczne. 
A.9. Tworzenie profili i przekrojów geologicznych. 
A.10. Interpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych. 
A.11. Zastosowanie GPS w kartografii geologicznej. 
A.12. Tworzenie i wykorzystanie baz danych. 
A.13. Zasady tworzenia map geologicznych. 
A.14. Instrukcja kartowania geologicznego. 
A.15. Geologiczne kartowanie wgłębne. 
 
B. Problematyka ćwiczeń  
B.1. Warstwa geologiczna, bieg i upad warstwy skalnej, spąg, strop, miąższość warstwy, wychodnia warstwy skalne. 
B.2. Poziomica strukturalna, linia intersekcyjna, moduł intersekcyjne. 
B.3. Profil geologiczny, przekrój geologiczny, upad rzeczywisty i pozorny. 
B.4. Budowa geologiczna płytowa i monoklinalna. 
B.5. Odwzorowanie struktur geologicznych na mapach geologicznych. 
B.6. Kartowanie rdzeni wiertniczych, dokumentacja otworowa. 
B.7. Wykonanie przekroju geologicznego na bazie podkładu topograficznego i wybranych archiwalnych profili wierceń  
        geologicznych. 
B.8. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, objaśnienia do SmgP. 
.  

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

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
             Alexandrowicz S., 1959. Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
             Compton R. R., 1985. Geology in the field, John Wiley & Sons, New York 
             Koziar J., 1980. Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 
 
            A.2. studiowana samodzielnie przez studenta  
            Labus M., Labus K., 2008. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej, Wyd. Politechniki Śląskiej,  
            Gliwice 
            Słowański W., Kotański Z., Hakenberg M., Królikowski C., Szczypa S., 1989. Kartografia geologiczna, Wyd. Geologiczne,  
            Warszawa 
            Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000. 1996.  PIG, Warszawa  
 

B. Literatura uzupełniająca 
Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R., 1978. Interpretacja zdjęć lotniczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Floyd F., Sabins, J.R., 1987. Remote Sensing, Principles and Interpretation, W. H. Freeman and Company, New York 
Kotański Z., 1987. Geologiczna kartografia wgłębna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Nieć M., 1990. Geologia kopalniana, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Roberts J.L., 1982. Introduction to geological maps and structures, Pergamon press., Oxford 
Ozimkowski W., Rubinkiewicz J., Mastella L., 2007. Instrukcja Kursu Kartowania Geologicznego, Uniwersytet Warszawski 
Zydorowicz T., 1991. Interpretacja map geologicznych, Warszawa 
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 

Efekty uczenia się 
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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 w kartografii geologicznej (treści programowe: 
A.1-15, B.1-8)  

egzamin pisemny 
prace zaliczeniowe 

W_1 K_W16 +++ potrafi stosować odpowiednie techniki i narzędzia do samodzielnego opracowa-
nia materiałów kartograficznych (treści programowe: B.2-8) prace zaliczeniowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U04 +++ 
interpretuje archiwalne materiały kartograficzne, wykorzystuje i elektroniczne 
bazy danych do opracowań i interpretacji zjawisk i procesów geologicznych 
(treści programowe: A.3-4,  A.8-13, B.4-8) 

egzamin pisemny 
prace zaliczeniowe 

 Kontakt 
Dr Robert Sokołowski: r.sokolowski@ug.gda.pl   
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