
 Nazwa przedmiotu 
Praktyki terenowe - Sedymentologia z elemen-
tami tektoniki 

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) 
Dr Robert Sokołowski, dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba 
godzin  

 Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 

A. Formy zajęć 
 ćwiczenia terenowe 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w ćwiczeniach 30 

50 2 udział w zaliczeniu 5 

udział w konsultacjach 15 

B. Sposób realizacji 
 zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG 
 Opcja 1: Rów Krzeszowicki – Zalas – Radwanice - Krze-

szowice-Dubie-Dębnik-Filipowice-Miękinia-Wieliczka - 
Kraków - Gruszowiec - Tylmanowa – Poręba 

 Opcja 2: Karpaty i ich przedpole: Jeziorzany – Laski – Że-
gocina – Rożnów – Tylmanowa – Niedźwiedź – Śladków 
Mały – Młyny – Skotniki Duże 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
zaliczenia 5 

25 1 samodzielne wykony-
wanie prac 20 

C. Liczba godzin: 30, w tym:  
Ćwiczenia terenowe: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 75 
Łączna liczba punktów ECTS: 3 

  Cykl dydaktyczny  
rok akademicki II/semestr letni 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
  Ćwiczenia 
 ćwiczenia terenowe: zajęcia wspólne / praca 

w grupach / analiza przypadków/ dyskusja 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia  
Ćwiczenia 
 kolokwium 
 wykonanie pracy zaliczeniowej: wykonanie określonej pracy praktycznej 

C. Podstawowe kryteria  
Ćwiczenia 
 Średnia arytmetyczna ocen z zaliczonych wszystkich prac cząstkowych 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej, Geomorfologii i geologii czwartorzędu, Sedymentologii. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Ćwiczenia: Nabycie umiejętności analizy litofacjalnej cech strukturalnych i tekstualnych osadów w odsłonięciach, interpretacja proce-
sów i środowisk sedymentacyjnych, nauka pomiarów i analizy struktur deformacyjnych, korelacja zjawisk geologicznych na badanym 
obszarze. 
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 Treści programowe 
B. Problematyka ćwiczeń terenowych 
B.1. Opis cech wskaźnikowych osadów węglanowych i klastycznych w różnych kopalnych środowiskach sedymentacji;  
B.2. Geomorfologia, cechy wskaźnikowe i zasięg przestrzenny współczesnych środowisk sedymentacji;  
B.3. Techniki profilowania skał zwięzłych i luźnych, podstawy analizy paleoprądów;  
B.4. Identyfikacja cykliczności w osadach morskich i kontynentalnych;  
B.5. Identyfikacja sedymentacyjnych sukcesji; 
B.6. Paleośrodowiskowa interpretacja sukcesji sedymentacyjnych. 
B.7. Rozpoznawanie struktur tektonicznych w terenie. 
 
 

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

A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Gradziński R., Kostecka  A., Radomski  A., Unrug R., 1986. Zarys sedymentologii, Wyd. Geologiczne, Warszawa. 
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, USA 
Reading H.G., (red.), 2003. Sedimentary environments: processes, facies and stratigraphy, Blackwell Science 

         Jaroszewski W., 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Jaroszewski W., 1974. Tektonika uskoków i fałdów, Wyd. Geologiczne, Warszawa 

 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Lewis D.W., McConchie D., 1994. Practical 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 

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_W08 + przedstawia i interpretuje budowę geologiczną obszaru objętego ćwicze-
niami (treści programowe: B.1-6) 

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 

W_2 K_W22 ++ potrafi w sposób efektywny organizować i koordynować prace w terenie 
(treści programowe: B.3) 

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U10 +++ realizuje postawione zadania w zakresie terenowych pomiarów geologicz-
nych i analizy litofacjalnej (treści programowe: B.1-4) 

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 
 

U_2 K_U11 +++ opisuje ukształtowanie utworów osadowych pod kątem rozpoznania sposo-
bów i środowiska ich depozycji (treści programowe: B.4-6) 

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 
 

U_3 K_U13 + 
formułuje swoje stanowisko wobec zasad i możliwości rozpoznawania 
genezy takich utworów, odtwarza ewolucję środowisk facjalnych (treści 
programowe: B.6) 

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 
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U_4 K_U18 + rekonstruuje historię ewolucji geologicznej analizowanego obszaru na bazie 
badań terenowych i materiałów archiwalnych (treści programowe: B.4-6)  

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 
 

U_5 K_U11+ rozpoznaje struktury tektoniczne w terenie i potrafi je zinterpretować 

zaliczenie z oceną na 
podstawie oceny notatnika 

terenowego oraz oceny 
prac wykonywanych na 

zajęciach 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K02 + potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w zespo-
le w terenie (treści programowe: B.1, B.3) 

obserwowanie pracy na 
zajęciach 

K_2 K_K03 + 
realizuje kolejne etapy tworzenia dokumentacji geologicznej, odczuwa 
odpowiedzialność za prawidłowe jej wykonanie (treści programowe: B.1, 
B.3) 

obserwowanie pracy na 
zajęciach 

K_3 K_K07 + jest świadomy ryzyka terenowej pracy geologa, stosuje się do zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy (treści programowe: B.1-6) 

obserwowanie pracy na 
zajęciach 

K_4 K_K09 + utrzymuje w należytym stanie powierzony mu sprzęt specjalistyczny (treści 
programowe: B.3) 

obserwowanie pracy na 
zajęciach 

K_5 K_K10 + skutecznie i efektywnie realizuje zaplanowane prace geologiczne (treści 
programowe: B.4-6) 

obserwowanie pracy na 
zajęciach 

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