
 Nazwa przedmiotu 
Paleoceanografia 

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. IO PAN, dr hab. Marek Zajączkowski 

 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 (wyszczególnić zgodnie ze schematem) 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

33 1 udział w zaliczeniu 1 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 2 

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) 

25 25 1 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta: 58 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki II lub III/semestr letni  

 Status przedmiotu 
 fakultatywny  

 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  
 zaliczenie z oceną 

 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 zaliczenie pisemne: testowe / z pytaniami (zadaniami) otwartymi  

C. Podstawowe  
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:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Zrozumienie wzajemnych związków między zmianami paleohydrologicznymi i paleoklimatycznymi. Umiejętność stosowa-
nia odpowiednich metod badawczych w interpretacji ewolucji hydrosfery. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Epoki lodowcowe w historii Ziemi i ich wpływ na ewolucję hydrosfery. 
A.2. Cykliczność zmian paleoceanograficzno-paleoklimatycznych zarejestrowana w osadach morskich. 
A.3. Metody badań stosowane przy interpretacji zmian paleooceanograficznych. 
A.4. Sedymentacja, depozycja i akumulacja osadów na przykładzie środowiska glacjalno-morskiego.  
A.5. Elementy geochemii osadów morskich. 

 Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Radomski A., Marian Adam Gasiński M. A., 2004.  Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich,  
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Morelock J., Ramirez W., Marine Geology, http://geology.uprm.edu/Morelock/margeol.htm 

             NOAA International Geophysical Data Center , http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/mggd.html 
             Thomas E., Notes on paleoceanography, http://ethomas.web.wesleyan.edu/ees123/ 
             GISP2 Data and Graphs, http://www.gisp2.sr.unh.edu/DATA/Data.html 

 
B. Literatura uzupełniająca 

          Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata, 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_W03+ 
K_W04+ 

wyjaśnia zmiany paleoceanograficzne w powiązaniu z procesami fizycznymi i 
chemicznymi (treści programowe: A.1, A.2, A.5) zaliczenia pisemne 

W_2 K_W07+ opisuje procesy morskie zachodzące w przeszłości wskutek zmian klimatycznych 
(treści programowe: A.2) zaliczenia pisemne 

W_3 K_W10+ stosuje różne metody w rekonstrukcji zmian paleośrodowiska morskiego (treści 
programowe: A.3) zaliczenia pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U09+ odtwarza przebieg procesów geochemicznych w środowisku morskim (treści 
programowe: A.5) zaliczenia pisemne 

U_2 K_U11+ analizuje struktury sedymentacyjne środowisk glacjalno-morskich (treści pro-
gramowe: A.4) zaliczenia pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K05+ wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej (treści 
programowe: A.1-5) 

Dyskusja  
na wykładzie 

 Kontakt 
Prof. IO PAN, dr hab. Marek Zajączkowski: trapper@iopan.gda.pl 
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