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 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 

Forma aktywności Liczba 
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 15 

32 1 
udział w egzaminie/ 

zaliczeniu 2 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 15 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu 
 

25 25 1 

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

Sumaryczny nakład pracy studenta: 57 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki II lub III/semestr zimowy  

 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 
 egzamin 

B. Formy zaliczenia 
Wykład: 
 egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte) 

C. Podstawowe kryteria 
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: Przedstawienie założeń i celowości prowadzenia badań paleogeograficznych oraz roli rekonstrukcji paleośrodowiskowych 
w prognozowaniu przyszłych zmian. Omówienie globalnych i regionalnych problemów poruszanych współcześnie w badaniach pa-
leogeograficznych. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Źródła informacji o zmianach środowiska przyrodniczego.  
A.2. Skale czasowe i przestrzenne w rekonstrukcjach paleogeograficznych; problem reprezentatywności stanowisk i uzyskanych 

wyników; znaczenie danych typu „proxy”. 
A.3. Podstawowe problemy podejmowane w rekonstrukcjach paleośrodowiskowych: zmiany klimatu, erozja, zanieczyszczenie 

atmosfery, acidifikacja, eutrofizacja. 
A.4. Rekonstrukcje oparte o dane z rdzeni lodowych Grenlandii i Antarktydy. 
A.5. Badania prowadzone w ramach IODP:  rekonstrukcje oparte na rdzeniach osadów oceanicznych. 
A.6. Badania prowadzone w ramach ICDP: rekonstrukcje oparte na rdzeniach osadów jeziornych. 
A.7. Kalibracja wskaźników paleośrodowiskowych – zasady tworzenia rekonstrukcji ilościowych. 
A.8. Możliwości wykorzystania wyników rekonstrukcji paleośrodowiskowych w prognozowaniu zmian środowiska  

przyrodniczego. 
 Wykaz literatury  

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

  Mannion A.M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wyd. Naukowe PWN,  
              Warszawa 

  Mackay A., Battarbee R., Birks J., Oldfield F. (red.), 2003. Global Change in the Holocene, Arnold, London 
 

B. Literatura uzupełniająca 
Informacje zawarte na stronie internetowej PAGES (Past Global Changes): http://www.pages-igbp.org/ 
Informacje zawarte na stronie internetowej IODP (Integrated Ocean Drilling Program): http://www.iodp.org/ 
Informacje zawarte na stronie internetowej ICDP (International Continental Scientific Drilling Program): http://www.icdp-
online.de/ 
 

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 
K_W11 

zna podstawowe źródła informacji o zmianach środowiska w przeszłości, potrafi 
ocenić ich potencjał, zalety i ograniczenia (treści programowe: A.1-8) Egzamin pisemny 

W_2 K_W07 rozumie znaczenie rekonstrukcji paleośrodowiskowych w ocenie współczesnego 
stanu środowiska i prognozowaniu przyszłych zmian (treści programowe: A.3-8) Egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U02 
K_U04 

potrafi zaplanować badania, wybrać odpowiednie metody i nakreślić możliwy 
sposób rozwiązania konkretnego problemu z zakresu rekonstrukcji zmian środo-
wiska (treści programowe: A.1-8) 

Egzamin pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K01 aktywnie poszerza kompetencje zawodowe dzięki interdyscyplinarnemu charak-
terowi przyswajanej wiedzy (treści programowe: A.1-8) 

Egzamin pisemny 

K_2 K_K05 wykazuje krytyczny stosunek w przyjmowaniu informacji naukowej z różnych 
źródeł (treści programowe: A.1-8) 

Egzamin pisemny 

 Kontakt 
Dr Wojciech Tylmann: geowt@ug.edu.pl 
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