
 Nazwa przedmiotu 
Geologia Morza Bałtyckiego 

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. PIG-PIB, dr hab. Szymon Uścinowicz 

 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 

50 2 udział w egzaminie 2 
udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany) 18 

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) 

25 25 1 

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

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

Cykl dydaktyczny 
rok akademicki III/semestr zimowy  

 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  
 egzamin 

 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin pisemny: testowy  

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 historycznej i stratygrafii oraz Geologii morza. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Poznanie i zrozumienie genezy oraz struktury geologicznej i historii Morza Bałtyckiego oraz typów osadów dennych i pra-
widłowości ich występowania. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Położenie geograficzne, podział i ogólna charakterystyka Morza Bałtyckiego. 
A.2. Morze Bałtyckie na tle jednostek strukturalno-tektonicznych Europy. 
A.3. Stratygrafia, geneza i litologia osadów obszaru bałtyckiego oraz metody ich badania. 
A.4. Struktura i historia rozwoju obszaru bałtyckiego: prekambr, paleozoik, mezozoik, paleogen i neogen. 
A.5. Rozwój obszaru Morza Bałtyckiego w plejstocenie - zlodowacenia i ostatnia deglacjacja. 
A.6. Powstanie i rozwój Morza Bałtyckiego (późny glacjał i holocen). 
A.7. Względne zmiany poziomu wód Morza Bałtyckiego w późnym plejstocenie i holocenie. 
A.8. Współczesne procesy sedymentacyjne w Morzu Bałtyckim. 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Gudelis W.K., Jemielianow J.M., 1982. Geologia Morza Bałtyckiego, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Mojski J.E. (red.), 1995. Atlas geologiczny Południowego Bałtyku, PIG, Warszawa – Sopot 
Uścinowicz Sz. (red.), 2011. Geochemia Osadów Powierzchniowych Morza Bałtyckiego, PIG – PIB, Warszawa 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Emelyanov E.M., 2002. Geology of the Gdańsk Basin, Baltic Sea, Russian Academy of Sciences, Yantarny skaz 
 

B. Literatura uzupełniająca 
            Winterhalter B., Floden T., Ignatius H., Axberg S., Niemistö L., 1981. Geology of the Baltic Sea. W: Voipio A., (red.),  
            The Baltic Sea, Elsevier Oceanography series 
             

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+ posługuje się terminologią stosowaną w geologii (treści programowe: A.1-8) egzamin pisemny 

W_2 K_W09++ 
K_W10+ 

opisuje metody stosowane w badaniu osadów dna Morza Bałtyckiego (treści 
programowe: A.3) egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U11+ odtwarza paleośrodowiska zarejestrowane w osadach obszaru bałtyckiego (treści 
programowe: A.4-7) egzamin pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K-1 K-K06+ Odczuwa potrzebę pogłębiania wiedzy z geologii Morza Bałtyckiego i podnosze-
nia kwalifikacji w tym zakresie 

obserwacja  
na zajęciach 

 Kontakt 
Prof. PIG-PIB, dr hab. Szymon Uścinowicz: szymon.uscinowicz@pgi.gov.pl 
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