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 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 15  
 

17 

 
 

0,5 udział w zaliczeniu 1 
udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany) 1 

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) 

5 

13 0,5 
przygotowywanie się 
do zajęć,  

8 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta: 30 
Łączna liczba punktów ECTS: 1 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki I/semestr zimowy 

 Status przedmiotu 
 fakultatywny 

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie ćwiczeń 

lingwistycznych 
 prezentacja multimedialna 

 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 zaliczenie z oceną  
B. Formy zaliczenia: 
 zaliczenie ustne  

 
C. Podstawowe kryteria : 
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za zaliczenie ustne zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Ćwiczenia: Zapoznanie z językiem łacińskim jako podstawowym językiem nauki stosowanym na przestrzeni wieków również w nau-
kach przyrodniczych. Omówienie etymologii terminów geologicznych używanych we współczesnej nauce. 
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 Treści programowe  
A. Problematyka ćwiczeń  
A.1. Łacińskie określenia pochodzenia greckiego stosowane w terminologii poszczególnych dyscyplin nauk o Ziemi – nazewnictwo 

okresów dziejów Ziemi, skał, pierwiastków etc. 
A.2.  Łacińskie słownictwo najczęściej stosowane w opisach taksonomicznych. Rzeczowników i przymiotników określających po-

szczególne gatunki zwierząt i roślin.  
A.3. Objaśnienie powszechnie używanych zwrotów i wyrażeń łacińskich oraz skrótów stosowanych w pracach naukowych (przypi-

sy, bibliografia).  
A.4. Angielskie terminy naukowe w dziedzinie geologii zapożyczone z języka łacińskiego.     

 Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 

 A.1. wykorzystywana podczas zajęć:  
Kreiner J.,1960. Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii i medycynie, Wrocław-Kraków  
Lepert R., Turyn E.,2005.  Słownik polsko-łacińsko-francuski. Rośliny i zwierzęta, Warszawa 
Smagowicz K., 2004. Mantichora. Etymologiczny słownik nazw zwierząt, Kraków  
Stearn W. T.,1966. Botanical Latin. History. Grammar, Syntax, Terminology and Vocabulary, London  

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+ zna alfabet łaciński i zasady czytania (treści programowe: A.1-4) zaliczenie ustne 

W_2 K_W02+ zna etymologię wybranych nazw gatunkowych zwierząt i roślin (treści progra-
mowe: A.1-4) 

zaliczenie ustne 

W_3 K_W02+ zna etymologię terminów geologicznych zapożyczonych z języka łacińskiego i 
greckiego (treści programowe: A.1-4) 

zaliczenie ustne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U24+ potrafi poprawnie przeczytać taksonomiczne nazwy łacińskie(treści programowe: 
A.1-4) zaliczenie ustne 

U_2 K_U24+ umie dostrzec zależności pomiędzy nazwą gatunkową a cechami właściwymi dla 
danego gatunku (treści programowe: A.1-4) 

zaliczenie ustne 

U_24 K_U24+ posiada umiejętności językowe umożliwiające korzystanie z obcojęzycznej  lite-
ratury przedmiotu (treści programowe: A.1-4) 

zaliczenie ustne 

 
KOMPETENCJE  SPOŁECZNE 

K_1 K_K08+ ma świadomość poziomu swojej wiedzy, jest otwarty na nowe idee i  gotowy  do 
zmiany swojego stanowiska (treści programowe: A.1-4) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach 

 Kontakt 
mgr Elżbieta Starek: files@univ.gda.pl   
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