
 Nazwa przedmiotu 
Seminarium licencjackie I 

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. Małgorzata Witak 

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

 seminarium 
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  

nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w ćwiczeniach 15 
25 1 udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany) 10 

B. Sposób realizacji 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowywanie się 
do zajęć 25 25 1 

C. Liczba godzin: 15, w tym:  
ćwiczenia: 15 godzin  

Sumaryczny nakład pracy studenta: 50 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki III/semestr zimowy  

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
  
 Ćwiczenia 
 ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją / praca 

indywidualna i w grupach/ analiza przypadków  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 zaliczenie z oceną 

 

B. Formy zaliczenia  
 
Ćwiczenia 
 praca pisemna 

 
 

C. Podstawowe kryteria  
Ćwiczenia 
 ocenę końcową 3/4 oceny za pracę pisemną i 1/4 oceny za udział w dys-

kusji na seminarium  
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie wszystkich przedmiotów  I i II roku studiów kończących się egzaminem. 
B. Wymagania wstępne:  
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Cele przedmiotu  
Ćwiczenia: Umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania materiałów źródłowych, krytycznej ich oceny oraz prawidłowego wnio-
skowania w celu opisania wybranych zagadnień geologicznych. 

 

 Treści programowe 
B. Problematyka ćwiczeń  
B.1. Praca pisemna (rozprawka) dotycząca wybranej problematyki geologicznej. 
 

 Wykaz literatury  
Do indywidualnego uzgodnienia z prowadzącym zajęcia. 

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 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U02+++ 
K_U03+ 

potrafi posługiwać się źródłami literaturowymi w celu uzyskania informacji na 
wybrany temat (treści programowe: B.1) 

Rozprawka 
i dyskusja 

 

U_2 K_U03+ 
K_U23+++ 

posiada umiejętność przedstawienia wybranych zagadnień geologicznych w 
formie pisemnej (treści programowe: B.1) 

Rozprawka 
i dyskusja 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 

K_K01++ 
K_03+ 

K_K06+ 
K_K11+ 

wykazuje krytyczny stosunek w przyjmowaniu informacji naukowej z różnych 
źródeł w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (treści programowe: B.1) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

K_2 
K_K04+ 
K_K05+ 
K_K10+ 

potrafi zidentyfikować problem badawczy, zaproponować metodę jego rozwiąza-
nia i zaplanować kolejne etapy pracy zgodnie z etyką zawodową (treści progra-
mowe: B.1) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

 Kontakt 
Prof. UG, dr hab. Małgorzata Witak: ocemaw@univ.gda.pl 
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