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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 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) 

45 
75 3 

przygotowywanie się 
do zajęć 30 

C. Liczba godzin: 60, w tym:  
wykład: 45 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 150 
Łączna liczba punktów ECTS: 6 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki III/semestr zimowy 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia oparte na mapach geologicznych i 

wygłaszanych przez studentów referatach/ ana-
liza referatów z dyskusją / praca w grupach  

 
 
 

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 
 2 kolokwia 
 wykonanie 2 prac zaliczeniowych (prezentacji) w formie pisemnej i ustnej 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru 
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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 przeprowadzonych kolokwiów i przygotowa-

nych referatów 
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej, Geologii historycznej i stratygrafii, Paleontologii, Tektoniki i Geologii 
złóż. 

B. Wymagania wstępne 

Cele przedmiotu  
Wykład: Zapoznanie studentów z budową geologiczną terytorium Polski i obszarów ościennych jako efektu ewolucji litosfery. Zdo-
bycie umiejętności powiązania wykształcenia litologicznego ze zmianami paleogeograficznymi w czasie. 
Ćwiczenia: Zdobycie umiejętności przygotowywania i prezentowania krótkich opracowań geologicznych dotyczących budowy geolo-
gicznej Polski. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Podstawy regionalizacji geologicznej. 
A.2. Budowa geologiczna Polski na tle świata.  
A.3. Jednostki geologiczne poszczególnych pięter strukturalnych Polski (1.prekambr – paleozoik, 2. mezozoik – kenozoik).  
A.4. Rozmieszczenie najważniejszych surowców mineralnych Polski na tle jej budowy. 
 
B. Problematyka ćwiczeń 
B.1. Jednostki strukturalne Polski na tle struktur Europy.  
B.2. Rozwój paleogeograficzny poszczególnych jednostek geologicznych Polski. 
B.3. Stratygrafia, wykształcenie litologiczne i występowanie skamieniałości przewodnich w poszczególnych jednostkach.    

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Stupnicka E., 1999. Geologia regionalna Polski,  Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  
Mizerski W., 2006. Geologia regionalna kontynentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.    
Budowa Geologiczna Polski. 1990. (tomy: Stratygrafia i Tektonika), Wyd. Instytut Geologiczny, Warszawa 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta  
Mizerski W., 2009. Geologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

 

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+ 

 
rozumie związki pomiędzy geologią regionalną a innymi dziedzinami geologii 
(treści programowe A.1, B.1) 

egzamin pisemny  
zaliczenie ćwiczeń 
na ocenę (kolokwia 
pisemne, prezentacja 
referatów) 

W_2 K_W02+ stosuje terminologię właściwą w geologii regionalnej (treści programowe:A.1-4, 
B.1-3) 

egzamin pisemny  
zaliczenie ćwiczeń 
na ocenę (kolokwia 
pisemne, prezentacja 
referatów) 

W_3 K_W08+++ 

 
opisuje budowę geologiczną wybranych regionów w Polsce. Identyfikuje podsta-
wowe procesy geologiczne w odniesieniu do poszczególnych jednostek geolo-
gicznych Polski (treści programowe: A.3, A.4, B.1-3) 
 
 

egzamin pisemny  
zaliczenie ćwiczeń 
na ocenę (kolokwia 
pisemne, prezentacja 
referatów) 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U02+++ właściwie interpretuje budowę geologiczną poszczególnych jednostek struktural-
nych Polski (treści programowe A.2-4, B.2-3) 

egzamin pisemny  
zaliczenie ćwiczeń 
na ocenę (kolokwia 
pisemne, prezentacja 
referatów) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K05+ 
wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury nauko-
wej, internetu i innych mediów, mających odniesienie do geologii regionalnej 
Polski (treści programowe A.2-4, B.2-3) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

 Kontakt 
Dr Marzenna Stempień-Sałek: ocemss@ug.edu.pl 
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