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Nazwa przedmiotu

Praktyki terenowe – Geomorfologia i geologia czwartorzędu

Kod ECTS

7.3.0017
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Janusz Dworniczak; dr Radosław Wróblewski
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 2

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. terenowe
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG
Liczba godzin

Ćw. terenowe: 60 godz.

Liczba punktów ECTS

4
udział w ćwiczeniach, udział w konsultacjach
(kontakt oferowany) - 75h, ECTS: 3
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury),
zajęcia praktyczne (wykonanie zadań projektowych)
27h, ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2013/2014 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

ćwiczenia terenowe: projekt praktyczny / praca w
grupach

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

kolokwium-
Podstawowe kryteria oceny

Uzyskanie  oceny  pozytywnej  za  przeprowadzone  badania  oraz  prezentację
wyników, uzyskanie oceny pozytywnej  za odpowiedzi  na pytania różnego typu
znajdujące się w teście kolokwium.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Geomorfologii i geologii czwartorzędu.
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia terenowych badań geomorfologicznych mających na celu identyfikację podstawowych form rzeźby.
Treści programowe

B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Planowanie prac terenowych w wybranym obszarze na Pojezierzu Kaszubskim.
B.2. Identyfikacja form terenu na podstawie analizy rzeźby i rozpoznania cech strukturalnych i tekstualnych osadów.
B.3. Identyfikacja i rejestracja procesów geomorfologicznych.
B.4. Rekonstrukcja rozwoju paleogeograficznego badanego obszaru.

Wykaz literatury
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A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Jaroszewski W., 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Klimaszewski M., 1978. Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd. Osady. Metody badań. Stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa
Migoń P., 2006. Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), 1995. Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody, interpretacja wyników,. WGiSR UW,
Warszawa
Rychling A. (red.), 2006. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Rychling A. (red.), 1993. Metody szczegółowych badań geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
B. Literatura uzupełniająca
opracowania opisujące rzeźbę i paleogeografię wybranego obszaru zależnie od miejsca, w którym wykonywane są praktyki

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01,  P1A_W04,  P1A_W11,  P1A_U01,  P1A_U03,
P1A_U04,  P1A_U06,  P1A_U07,  P1A_K02,  P1A_K03,
P1A_K06, P1A_K08
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W07, K_W08, K_W22, K_U10, K_U14, K_U18, K_K02,
K_K03, K_K07, K_K09, K_K10

Wiedza

W_1  K_W07+  właściwie  interpretuje  zjawiska  oraz  procesy  zachodzące  w
przeszłości i współcześnie na powierzchni Ziemi, wyjaśnia podstawowe procesy
geomorfologiczne, odtwarza genezę i ewolucję form (treści programowe: B.3-4)
praca zaliczeniowa (zespołowa), kolokwium
W_2 K_W08+ opisuje budowę i rozwój geologiczny Pomorza (treści programowe:
B.2-4) praca zaliczeniowa (zespołowa), kolokwium
W_3  K_W22++  posiada  znajomość  zasad  przedsiębiorczości  właściwych  dla
efektywnej organizacji i koordynacji pracy geologa (treści programowe: B.1) praca
zaliczeniowa (zespołowa)

Umiejętności

U_1  K_U10+++  wykonuje  podstawowe  pomiary  topograficzne  i  geologiczne
niezbędne w praktyce geologicznej i geomorfologicznej (treści programowe: B.2)
praca zaliczeniowa (zespołowa)
U_2 K_U14+++ identyfikuje i opisuje podstawowe formy rzeźby ze szczególnym
uwzględnieniem  form  czwartorzędowych,  wyjaśnia  przyczyny  i  przebieg
podstawowych procesów, rozpoznaje zapis w rzeźbie i osadach zmiany środowiska
w czwartorzędzie  (treści  programowe:  B.2-4)  praca zaliczeniowa (zespołowa),
kolokwium
U_3  K_U18+  odtwarza  historię  rozwoju  geologicznego  na  podstawie  map,
przekrojów i odsłonięć w terenie stworzonych i udokumentowanych na podstawie
własnych  prac  terenowych  (treści  programowe:  B.2-4)  praca  zaliczeniowa
(zespołowa)

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1  K_K02+K_K03+  współdziała  i  pracuje  w  grupie,  wykazuje  gotowość
podporządkowania się zasadom pracy w zespole, wykazuje odpowiedzialność za
wspólnie  realizowane zadania,  planuje  i  realizuje  kolejne etapy powierzonego
zadania, odczuwa odpowiedzialność za jego wyniki, rozumie konsekwencje dla całej
grupy  wynikające  z  niewykonania  zadania  (treści  programowe:  B.1-4)  praca
zaliczeniowa (zespołowa)
K_2 K_K07+ stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jest świadomy
ryzyka  wykonywanej  pracy  (treści  programowe:  B.1-2)  praca  zaliczeniowa
(zespołowa)
K_3 K_K09+ wykazuje odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt specjalistyczny
(treści programowe: B.1-3) praca zaliczeniowa (zespołowa)
K_4 K_K10+ stosuje zasady prostego i efektywnego osiągania założonych celów
prac geologicznych (treści programowe: B.1-3) praca zaliczeniowa (zespołowa)

Kontakt

dokjdw@ug.edu.pl
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