
Nazwa przedmiotu 
Metody badań geologicznych dna morskiego 

 

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. Leszek Łęczyński 

 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 

39 1,5 udział w zaliczeniu 2 
udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany) 7 

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) 

13 13 0,5 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta: 52 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki II /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 
 zaliczenie z oceną 

 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 zaliczenie ustne  

 

C. Podstawowe kryteria  
Wykład  
 uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie udzielonych poprawnych odpo-

wiedzi zadawanych przez egzaminatora 
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 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Fizyki, Geologii stosowanej. 
 

Cele przedmiotu 
Wykład: Poznanie i zrozumienie zasad działania oraz możliwości wykorzystania podstawowych metod badań dna morskiego. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 

A.1. Rzeźba i osady  dna w polskiej strefie ekonomicznej. 
A.2. Charakterystyka  procesów hydro  i morfodynamicznych strefy brzegowej. 
A.3. Budowle morskie – charakterystyka i wymagania projektowe. 
A.4. Klasyfikacje geotechniczne gruntów (osadów)  stosowane  w badaniach dna morskiego. 
A.5. Zasady pobierania próbek  osadów. 
A.6. Przegląd pośrednich metod badań dna morskiego. 
A.7. Bezpośrednie metody badań dna morskiego. 
A.8. Geologiczne badania dna wykorzystywane w archeologii podwodnej. 
A.9. Metodyka badań  zanieczyszczonych osadów morskich. 
A.10. Sztuczne zasilanie i prace czerpalne.  
A.11. Morskie badania geologiczno – inżynierskie – zasady projektowania i wykonywania. 
A.12. Przykłady badań geologicznych dna w wykonanych  w strefie brzegowej inwestycjach morskich.  

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Mojski J.E (red.), 1995. Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1:500 000, PIG, Warszawa 
Frankowski Z., Graniczny M., Bednarczyk B., Kramarska R., Pruszak Z., Przezdziecki P., Szmytkiewicz M., Werno M., Za-
chowicz J., 2009. Zasady dokumentowania geologiczno - inżynierskiego warunków posadowienia obiektów budownictwa mor-
skiego i zabezpieczenia brzegu morskiego, Wyd. PIG, Warszawa 

            Hückel S., 1967. Zarys fundamentowania dla geologów, Wydanie II, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Hückel S., 1975. Budowle morskie. T. IV. Wykonawstwo robót morskich. Przykłady obliczeń. Wydanie II. Wyd. Morskie, 
Gdańsk 
Kramarska R. (red.), 1999. Mapa geologiczna dna Bałtyku bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. PIG,  Warszawa 
Mazurkiewicz B.., 1986. Encyklopedia inżynierii morskiej, Wyd. Morskie, Gdańsk 
Mazurkiewicz B. (red.), 2006. Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania. Wyd. IV. Fun-
dacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 
 Pruszak Z., 2003. Akweny morskie. Zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska. Wyd. IBW PAN, Gdańsk 
Subotowicz W., 1982. Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski, Ossolineum, Wrocław 
Wiłun Z., 2001.  Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 
Wysokiński L., 2007. Instrukcje, wytyczne, poradniki 428/2007. Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntowej. ITB, 
Warszawa 
 

B. Literatura uzupełniająca 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.  Nr 126 z 1998 r., poz. 839). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206 z 2006 r., poz. 1516). 

 
 

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 badaniach dna morskiego (treści programowe: 
A.4) 

  zaliczenie z oceną 
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W_2 K_W03+ identyfikuje i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w morzu (tre-
ści programowe: A.2) zaliczenie z oceną 

W_3 K_W09++ rozpoznaje metody badania dna morza w zależności od procesy geologiczne tam 
zachodzących (treści programowe: A.1-7) zaliczenie z oceną 

W_4 K_W14+ zna zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznawaniu struktur dna morskiego 
(treści programowe: A.6) zaliczenie z oceną 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U01+ stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w bada-
niach dna morskiego (treści programowe: A.5 -12) zaliczenie z oceną 

 Kontakt 
Prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński: ocell@univ.gda.pl 
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