
 Nazwa przedmiotu 
Bezinwazyjne metody badania 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. Jarosław Tęgowski, mgr Maria Rucińska-Zjadacz  

 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) 

15 
30 1 

przygotowywanie się 
do zajęć 15 

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 III/semestr letni 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: praca indywidualna i w 

grupach/rozwiązywanie zadań 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: 
 egzamin 
 zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami otwartymi / dłuższa wypowiedź 

pisemna (rozwiązywanie problemu) 
Ćwiczenia 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru z prac pisemnych i kolokwium 
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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 pisemnych i ko-

lokwium 
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie Fizyki i Matematyki. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Poznanie i zrozumienie mechanizmu oddziaływania fal akustycznych z dnem morskim oraz metod badania dna za pomocą 
urządzeń hydroakustycznych, laserowych, grawimetrycznych i magnetometrycznych.  
Ćwiczenia: Nabycie umiejętności analizy echogramów i wyznaczania na ich podstawie facji geologicznych.   
 
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
A.1. Geofizyczne własności osadów dennych. 
A.2. Podstawy teoretyczne propagacji fal akustycznych w dnie. 
A.3. Źródła i odbiorniki sygnałów akustycznych. 
A.4. Urządzenia hydroakustyczne do badania dna. 
A.5. Wstęp do obróbki sygnałów akustycznych. 
A.6. Akustyczna klasyfikacja osadów. 
A.7. Techniki bezinwazyjnych badań dna morskiego (grawimetria, magnetometria, skaner laserowy 3D, fotografia podwodna). 
A.8. Organizacja bezinwazyjnych badań dna morskiego. 
 
B. Problematyka ćwiczeń 
B.1. Odbicie i rozproszenie sygnałów akustycznych od dna morskiego. 
B.2. Praktyczna interpretacja echogramów dna morskiego zarejestrowanych za pomocą hydroakustycznych urządzeń  
        niskoczęstotliwościowych; wyznaczanie jednostek sejsmostratatygraficznych. 
B.3. Analiza map batymetrycznych zarejestrowanych echosonda wielowiązkową, analiza zdjęć sonarowych dna,  
        poznanie zasad tworzenia map osadów na podstawie rejestracji sonarowych. 
B.4. Planowanie i projektowanie bezinwazyjnych pomiarów dna. 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Lurton X., 2002.  An introduction to Underwater Acoustics. Principles and applications, Wyd. Springer  
Stepnowski, A., 2001. Systemy Akustycznego Monitoringu Środowiska Morskiego, GTN, Gdańsk   
Śliwiński A., 2001. Ultradźwięki i ich zastosowania, Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa  
Tęgowski J., 2006. Akustyczna Klasyfikacja Osadów Dennych, Wyd. Rozprawy i Monografie IO PAN 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Blondel P., 2009. The Handbook of Sidescan Sonar, Springer 
MacLennan D. N., Simmonds E. J., 2005. Fisheries Acoustics Theory and Practice, Blackwell Publishing Limited; 2 edition 
(September 1) 

 
B. Literatura uzupełniająca 

            Medwin H., Clay C. S., 1998. Fundamentals of Acoustical Oceanography, Academic Press, Boston 
            Medwin H., 2005. Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical Oceanography, Cambridge University Press,  
            New York 
            Urick R. J., 1975. Principles of underwater sound, McGraw-Hill 

 

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 
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W_1 K_W02+ stosuje terminologię właściwą dla geologii morza (treści programowe: A.1-8; 
B.1-4) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 

W_2 K_W03+ 
K_W09++ 

wyjaśnia związek procesów fizycznych i chemicznych z procesami geologicz-
nymi zachodzącymi w środowisku morskim; rozpoznaje i wyjaśnia procesy geo-
logiczne zachodzące w środowisku morskim, definiuje metody ich badania (tre-
ści programowe: A.2, A.4, A.6, B.2, B.3) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 

W_3 K_W14+++ zna zastosowanie metod geofizycznych w rozpoznawaniu struktur litosfery (tre-
ści programowe: A.1, A.2, A.4, B.1, B.2, B.3) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 
K_U06+ 
K_U08+ 

 

posługuje się matematycznymi i statystycznymi metodami do analizy danych i 
opisu zjawisk geologicznych; stosuje powierzchniowe metody geofizyczne i 
wykorzystuje dane geofizyczne w opracowaniach geologicznych (treści progra-
mowe: A.4, B.1, B.2, B.3) 

egzamin pisemny 
kolokwium 

prace pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K01+ rozumie potrzebę systematycznego poszerzania i aktualizowania wiedzy geolo-
gicznej 

Obserwacja w czasie 
zajęć 

 Kontakt 
Dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG: j.tegowski@ug.edu.pl 
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