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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 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 
zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

15 
25 1 

przygotowywanie się 
do zajęć 10 

C. Liczba godzin: 45, w tym:  
wykład: 30 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 100 
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 do-

świadczeń / projektowanie doświadczeń/praca 
zespołowa 

 
 
 

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 
 zaliczenie ustne / kolokwium 
 wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie prezentacji / przeprowa-

dzenie badań i prezentacja ich wyników (pisemna) / wykonanie określonej 
pracy praktycznej 

 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 z zaliczonych wszystkich prac cząstkowych 
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 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej, Geomorfologii i geologii czwartorzędu, Geologii historycznej i straty-

grafii. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu –  
Wykład: Zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu i metod badawczych w sedymentologii, zapoznanie się z głów-
nymi środowiskami sedymentacyjnymi. 
Ćwiczenia: Prowadzenie laboratoryjnych badań sedymentologicznych, interpretacja środowisk depozycyjnych, zastosowanie badań 
sedymentologicznycyh w innych dziedzinach nauk geologicznych. 
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
A.1. Wstęp: przedmiot badań, podstawowe pojęcia. 
A.2. Czynniki kontrolujące procesy sedymentacyjne. 
A.3. Środowisko glacjalne. 
A.4. Środowisko eoliczne. 
A.5. Środowisko jeziorne. 
A.6. Środowisko rzeczne. 
A.7. Środowisko deltowe i pływowe. 
A.8. Ewaporaty morskie. 
A.9. Płytkie morze klastyczne. 
A.10. Strefa pobrzeży morskich. 
A.11. Płytkowodne środowisko węglanowe. 
A.12. Strefa abysalna. 
A.13. Środowisko wulkaniczne. 
A.14. Praktyczne zastosowania sedymentologii. 
 
B. Problematyka ćwiczeń  laboratoryjnych 
B.1. Wprowadzenie do laboratoryjnych metod badań w sedymentologii. 
B.2. Analiza sedymentologiczna rdzeni wiertniczych, pobór próbek. 
B.3. Analiza granulometryczna. 
B.4. Analiza obróbki ziaren kwarcu. 
B.5. Statystyka w sedymentologii. 
B.6. Analiza i interpretacja środowisk sedymentacyjnych na podstawie cech strukturalnych i tekstualnych. 
B.7. Synteza danych. 

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

A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Allen P.A., Allen J.R., 2004. Basin Analysis: Principles and Applications, Wiley-Blackwell 
Bridgej S., Demicco R., 2008. Earth Surface Processes, Landforms and Sediment Deposits, Cambridge University Press 
Einsele G., 2002. Sedimentary Basins—Evolution, Facies, and Sediment Budget, Springer-Verlag 
Reading H.G., (red.), 2003. Sedimentary environments: processes, facies and stratigraphy, Blackwell Science 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Benn D.I., Evans D.J.A., 1998. Glaciers and Glaciation, Arnold, London 
Davis R.JR., Fitzgerald D., 2003. Beaches and Coasts, Wiley-Blackwell 
Elias S.A., (red.), 2007. Encyclopedia of Quaternary Science, vol. I-IV, Elsevier. 
Lewis D.W., McConchie D., 1994. Analytical sedimentology, Chapman & Hall 
Zieliński T., 1992. Moreny czołowe Polski północno-wschodniej – osady i warunki sedymentacji, Uniwersytet Śląski,  
Katowice 
Zieliński T., 1993. Sandry Polski północno-wschodniej – osady i warunki sedymentacji, Uniwersytet Śląski, Katowice 

 
B. Literatura uzupełniająca 

French H.M., 1996. The Periglacial Environment, Longan, London. 
Harasimiuk M., Terpiłowski S., 2003. Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych, UMCS Lublin 

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 + potrafi wykazać związki i zależności pomiędzy dyscyplinami nauk geologicz-
nych (treści programowe: A.1-2) egzamin pisemny 

W_2 K_W02 + wykazuje się znajomością terminologii właściwej w sedymentologii (treści pro- egzamin pisemny 
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gramowe: A.3-14)  

W_3 K_W03 + umie analizować procesy fizyczne zachodzące podczas sedymentacji osadów 
(treści programowe: A.1-3) 

egzamin pisemny 

W_4 K_W07 + prawidłowo interpretuje współczesne i kopalne zachodzące na powierzchni Ziemi 
(treści programowe: A.3-14)  

egzamin pisemny 

W_5 K_W09 ++ opisuje procesy depozycyjne zachodzące w środowiskach morskich oraz zna 
właściwe im metody badawcze (A.7-12, B.2-3) 

egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U06 ++ stosuje metody statystyczne w analizach sedymentologicznych (treści programo-
we: B.1, B.5)  

prace zaliczeniowe 

U_2 K_U11 +++ identyfikuje typy struktur sedymentacyjnych  i rekonstruuje środowiska ich po-
wstania (treści programowe: B.2-3, B.6) 

prace zaliczeniowe 

U_3 K_U14 + rekonstruuje procesy morfotwórcze i paleośrodowiskowe na bazie analiz cech 
osadów (treści programowe: B.4-7)  

prace zaliczeniowe 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K02 + potrafi współpracować w ramach grup laboratoryjnych na różnych stanowiskach 
(treści programowe: B.3-4, B.7) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

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