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A. Formy zajęć (wybrać z poniższej listy, pozostałe usunąć): 

 wykład 
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  

nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 45 

52 2 udział w zaliczeniu 2 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 5 

B. Sposób realizacji (wybrać z poniższej listy, pozostałe usunąć): 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

25 25 1 

C. Liczba godzin: 45, w tym:  
wykład: 45 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 77 
Łączna liczba punktów ECTS: 3 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki III/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 z oceną: z pytaniami (zadaniami) otwartymi  

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

Regulaminem Studiów UG 
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 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej i Sedymentologii. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Poznanie relacji pomiędzy procesami geologicznymi zachodzącymi w basenach sedymentacyjnych w przeszłości a budową 
geologiczną wybranych rejonów. Znajomość metod badawczych: terenowych, laboratoryjnych i analitycznych. Poznanie  głównych 
trendów badań osadów środowisk morskich i lądowych.  

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 

    A.1. Przedmiot badań, podstawowe pojęcia. 
    A.2. Typy morskich basenów sedymentacyjnych. 
    A.3. Typy lądowych basenów sedymentacyjnych. 
    A.4. Metody badań basenów sedymentacyjnych. 
    A.5. Analiza facjalna. 
    A.6. Mapy basenów sedymentacyjnych. 
    A.7. Stratygrafia sekwencyjna – podstawowe pojęcia. 
    A.8. Modele sekwencyjne. 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
      A.1. wykorzystywana podczas zajęć 

Książkiewicz M., 1979. Geologia dynamiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Mialla D., 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis, Springer-Verlag, Heidelberg 
Catuneanu O., 2006. Principles of sequence stratigraphy, Elsevier 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

      Reading H.G. (red.), 2003. Sedimentary environments: processes, facies and stratigraphy, Blackwell Science 
      Allen P.A., Allen J.R., 2005. Basin analysis. Principles and application, Blackwell 
      Miall A.D., 2010. The Geology of Stratigraphic Sequences. Second Edition, Springer-Verlag, Heidelberg 

 
B. Literatura uzupełniająca 

            Nittrouer C.A., Austin J.A., Field M.E., Kravitz J.H., Syvitski J.P.M., Wiberg P.L., 2007. Continental Margin 
            Sedimentation:From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy,Wiley-Blackwell 

     Nichols G., 2007. Sedimentology and Stratigraphy. Second edition, Wiley-Blackwell 
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 w analizie basenów sedymentacyjnych (treści 
programowe: A.1)   zaliczenie na ocenę 

W_2 K_W09+++ 
opisuje przebieg procesów geologicznych zachodzących w środowiskach sedy-
mentacyjnych, potrafi stosować odpowiednie metody ich badań (treści progra-
mowe: A.2-8)  

zaliczenie na ocenę 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U11+++ 
identyfikuje środowiska sedymentacyjne i interpretuje ich związki czaso-
przestrzenne w oparciu o stratygrafię sekwencji depozycyjnych (treści progra-
mowe: A.2-3)   

zaliczenie na ocenę 

U_2 K_U13+++ odtwarza przebieg procesów geologicznych prowadzących do powstania i roz-
woju basenów sedymentacyjnych (treści programowe: A.2-8)   

zaliczenie na ocenę 

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