
 Nazwa przedmiotu 
Życie na dnie morza 

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. Urszula Janas, prof. UG, dr hab. Monika Normant 

 
 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 30 

35 1 
udział w egzaminie i 

zaliczeniu 1 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 4 

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: 60 
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: test z pytaniami otwartymi  

 

C. Podstawowe kryteria  
Wykład 

 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za zaliczenie pisemne 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: Rozwijanie wiedzy na temat interakcji miedzy organizmami a podłożem geologicznym, przystosowań zwierząt do życia na 
dnie morza i zagrożeń dla morskiej różnorodności biologicznej spowodowanych działalnością geologiczną.  

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Wartość organizmów żyjących na dnie dla ekosystemu i dla człowieka, wpływ organizmów na strukturę i skład chemiczny 
        podłoża. 
A.2. Życie na dnie mórz ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, metody badań morskiego bentosu.  
A.3. Strefa przybrzeżna, źródła hydrotermalne, zimne wypływy, rafy koralowe, cmentarzyska wielorybów, podwodne wybuchy 
       wulkaniczne a różnorodność biologiczna; przystosowania organizmów do życia w różnych biotopach.  
A.4. Behawioralne, fizjologiczne i morfologiczne przystosowania organizmów do życia na różnym typie podłoża. 
A.5. Zagrożenia dla organizmów morskich i ekosystemu wynikające z wydobywania surowców geologicznych oraz innych  
       inwestycji w strefie brzegowej oraz głębokowodnej mórz. 
 A.6. Wpływ zmian lokalnych i globalnych związanych z działalnością człowieka na zespoły bentosowe oraz funkcjonowanie  
        organizmów bentosowych. 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Barnes R.S.K., Calow P., Olive P.J.W., Golding D.W., Spicer J.I., 2007. The Invertebrates, A Synthesis. 3rd Edition, Blackwell  
Publishing 
Botto F., Iribarne O., 2000. Contrasting Effects of Two Burrowing Crabs (Chasmagnathus granulata and Uca uruguayensis) 
on sediment composition and transport in estuarine environments, Estuarine, Coastal and Shelf Science 51 
Eckman J.E., Nowell A.R.M., Jumars P.A., 1981. Sediment destabilization by animal tubes, Journal of Marine Research 39 (2) 
Eleftheriou A., Mclntyre A., 2005. Methods for the study of marine benthos, Blackwell Publishing 
Gaston K.J., Spicer J. I., 2008. Biodiversity: An Introduction. 6th Edition, Blackwell Publishing 
Gray J. S., Elliott M., 2009. Ecology of Marine Sediments-from science to Management, Oxford Univerity Press 
Hogarth P.J., 2007. The Biology of Mangroves and Seagrasses. 2nd Edition, Oxford University Press. 
Holmes G., Ortiz J.-C., Schönberg C.H.L., 2009. Bioerosion rates of the sponge Cliona orientalis Thiele, 1900: spatial varia-

tion over short distances, Facies 55 
Hutchinson S., Hawkins L.E., 2007. Oceany, Carta Blanca 
Pusceddu A., Fraschetti S., Mirto S., Holmer M., Danovaro R., 2007. Effects of intensive mariculture on sediment biochemis-

try, Ecological Applications 17(5) 
Rabaut M., Vincx M., Degraer S., 2009. Do Lanice conchilega (sandmason) aggregations classify as reefs? Quantifying habi-

tat modifying effects, Helgol. Mar. Res. 63 
Willmer, P., Stone, G., Johnston, I., 2000. Environmental Physiology of Animals, Blackwell Science Ltd. 

 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

             www.helcom.fi  
 

B. Literatura uzupełniająca 
 

Efekty uczenia się 

Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 

Opis efektu kształcenia 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

WIEDZA 

W_2 K_W19+ 
rozpoznaje i wyjaśnia najważniejsze zagrożenia dla organizmów żyjących na 
dnie mórz i oceanów wynikające z antropogenicznego przekształcenia środowi-
ska i ocenia jego skutki (treści programowe: A.1-6) 

zaliczenie z oceną 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U21+ 
potrafi wymienić różne rodzaje działalności geologicznej i ocenić związany z 
nimi stopień przekształceń środowiska przyrodniczego oraz wpływ na morską 
różnorodność biologiczną (treści programowe: A.1-6) 

zaliczenie z oceną  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 Kontakt 
Prof. UG, dr hab. Urszula Janas : oceuj@edu.gda.pl 
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