
 Nazwa przedmiotu 
Pracownia projektowa 

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) 
Mgr Jolanta Zielińska - Pikulska 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 
A. Formy zajęć: 

 ćwiczenia laboratoryjne 
 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w ćwiczeniach 30 

38 1,5 
udział w  

zaliczeniu 2 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 6 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

18 
38 1,5 

przygotowywanie się 
do zajęć 20 

C. Liczba godzin: 30, w tym:  
 ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 76 
Łączna liczba punktów ECTS: 3 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki III/semestr zimowy  

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
  
 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: metoda projektów / 

praca indywidualna i w grupach / analiza przy-
padków 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 zaliczenie z oceną 

 

B. Formy zaliczenia  
Ćwiczenia 
 prezentacja wykonanych projektów na wybrany temat 

 

C. Podstawowe kryteria  
Ćwiczenia 
 ocena za prezentacje z uwzględnieniem treści zawartej w prezentacji, spo-

sobu referowania, umiejętności odpowiedzi na pytania 
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 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Ćwiczenia: Poznanie form wykonywania projektów prac geologicznych zgodnie z obowiązującym Prawem Geologiczno – Górniczym 
w Polsce. Umiejętność zastosowania metod projektowania prac geologicznych z uwzględnieniem podstawowych analiz geologicznych 
przeprowadzonych na podstawie dostępnych materiałów.  

 
 

 Treści programowe 
B. Problematyka ćwiczeń  
B.1. Oznaczenia i symbole stosowane w opracowaniach geologicznych przemysłu naftowego. 
B.2. Opracowanie projektu badań prac geologicznych. 
B.3. Harmonogram projektowanych prac geologicznych. 
B.4. Założenia techniczne projektowanych prac. 
B.5. Określenie kosztów projektu. 

 
 Wykaz literatury  

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

             Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. ws szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót  
             geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz U 288, 1696) 
             Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  ws szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumenta 
             cji geologicznych (Dz U 282 – 16332, 1656) 
             Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. ws dokumentacji geologicznej złoża kopaliny  
             (Dz U 291 – 16941)  

 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Literatura po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia 
 

B. Literatura uzupełniająca 
            Depowski S., Kotliński R., Rühle E., Szamałek K.., 1998. Surowce mineralne mórz i oceanów, Wyd. Naukowe Scholar 
            Dane Archiwalne firmy „Petrobaltic”  
             Mizerski W., Szamałek K., 2009. Geologia i surowce mineralne oceanów, 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_W13+ analizuje występowanie złóż surowców energetycznych w Polsce i w polskiej 
strefie ekonomicznej (treści programowe: B.2-5) prezentacja 

W_1 K_W18+ posiada wiedzę w zakresie metod stosowanych w opracowaniach dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej (treści programowe: B.1-5) prezentacja 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U04+ 
K_U07+ 

wykorzystuje geologiczne bazy danych i odpowiednie oprogramowanie do spo-
rządzenia opracowań dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z ustalo-
nymi zasadami (treści programowe: B.1-5) 

prezentacja 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K02+ potrafi współdziałać w grupie przygotowując dokumentację geologiczno-
inżynierską (treści programowe: B.1-5) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

 Kontakt 
Mgr Jolanta Zielińska – Pikulska: jolanta.pikulska@lotospetrobaltic.pl 
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