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Nazwa przedmiotu

Geologia historyczna i stratygrafia

Kod ECTS

7.3.0023
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Małgorzata Witak
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 4

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

Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 45 godz., Ćw. laboratoryjne: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

6
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego:
Liczba punktów ECTS: 3.5
Łączna liczba godzin: 89
udział w wykładach:45
udział w ćwiczeniach:30
udział w egzaminie i zaliczeniu:4
udział w konsultacjach kontakt oferowany):10

Praca własna studenta:
Liczba punktów ECTS: 2.5
Łączna liczba godzin: 65
przygotowanie do egzaminu i zaliczenia (studiowanie
literatury):35
przygotowywanie się do zajęć: 30

Cykl dydaktyczny

2014/2015 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną-
ćwiczenia laboratoryjne: praca indywidualna i w
grupach/rozwiązywanie zadań/interpretacja i
korelacja zdarzeń geologicznych

-

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

Egzamin-
Zaliczenie na ocenę-

Formy zaliczenia

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

-

dwa kolokwia
egzamin pisemny testowy z pytaniami (zadaniami) otwartymi

-

Podstawowe kryteria oceny

Wykład
Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z
Regulaminem Studiów UG
Ćwiczenia
Średnia arytmetyczna z ocen z zaliczonych obu kolokwiów cząstkowych

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
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Zaliczenie Geologii dynamicznej i Paleontologii
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Wykład: Zrozumienie mechanizmów ewolucji litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery.
Ćwiczenia: Umiejętność zastosowania metod stratygraficznych w określaniu wieku obiektów i procesów geologicznych. Umiejętność analizy przyczyn
i skutków cyklów sedymentacyjno-diastroficznych w Polsce i Europie.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Geologia historyczna na tle innych nauk geologicznych.
A.2. Główne pojęcia i definicje w geologii historycznej.
A.3. Metody badań wieku względnego (chronostratygrafia, litostratygrafia i biostratygrafia).
A.4. Metody geochronologiczne.
A.5. Ewolucja fauny i flory od prekambru do dziś.
A.6. Cykle sedymentacyjno-diastroficzne w Polsce na tle Europy i świata.
B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Przegląd najważniejszych skamieniałości w poszczególnych okresach geologicznych.
B.2. Skały osadowe jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnych.
B.3. Jednostki geochronologiczne, chronostratygraficzne, litostratygraficzne i biostratygraficzne.
B.4. Zastosowanie zasad stratygrafii i prawa Walthera.
B.5. Deformacje tektoniczne jako skutki procesów diastroficznych litosfery.
B.6. Stratygrafia, wykształcenie litologiczne i występowanie skał w Polsce poszczególnych systemów geologicznych.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Orłowski S. Szulczewski M. 1990. Geologia historyczna. Cz. I, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Mizerski W., Orłowski S. 2005. Geologia historyczna dla geografów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Racki G., Narkiewicz M., 2006, Polskie Zasady Stratygrafii, PIG, Warszawa
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Eicher D.L., 1979. Czas geologiczny, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Gould S. J. (red.), 1998. Dzieje życia na Ziemi,  Świat Książki, Warszawa
Schopf W. J., 2002. Kolebka życia: o narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Stanley S. M., 2002. Historia Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
van Andel, T.H., 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
B. Literatura uzupełniająca
Makowski S. (red.) 1976. Geologia historyczna,  Wyd. Geologiczne, Warszawa

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W04, P1A_W05,
P1A_W07, P1A_W08, P1A_U01, P1A_U06, P1A_U07, 
P1A_K01, P1A_K05, P1A_K07
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W11,
K_W13, K_U12, K_U13, K_U15, K_K01

Wiedza

W_1 K_W01+ wyjaśnia związek geologii historycznej z innymi dyscyplinami nauk
przyrodniczych (treści programowe: A.1) - egzamin pisemny
W_2 K_W02+ stosuje terminologię właściwą dla nauk geologicznych (treści progra-
mowe:A.2-A.6, B.1-B.6) - egzamin pisemny/kolokwium
W_3 K_W05++ K_W06++ wyjaśnia ewolucję kuli ziemskiej i jej wpływ na rozwój
litosfery,  hydrosfery,  atmosfery  i  biosfery  (treści  programowe:A.2-6,  B.1-6)  -
egzamin pisemny/kolokwium
W_4 K_W07+++ odtwarza przebieg procesów geologicznych zachodzących w
przeszłości (treści programowe: A.6, B.6) - egzamin pisemny/kolokwium
W_5 K_W10+++ K_W11++ opisuje metody stratygraficzne stosowane w określaniu
względnego i bez-względnego wieku minerałów, skał i  procesów geologicznych
(treści programowe: A.3, A.4, B.1-4) - egzamin pisemny/kolokwium
W_6  K_W13+  wyjaśnia  związek  występowania  złóż  surowców mineralnych  z
procesami geologicznymi zachodzącymi w przeszłości (treści programowe: A.6,
B.6) - egzamin pisemny/kolokwium

Umiejętności

U_1 K_U12+ rozumie procesy geologiczne prowadzące do powstania  struktur
geologicznych (treści programowe: B.5) - egzamin pisemny/kolokwium
U_2 K_U13++ interpretuje zależność facji od przebiegu procesów endogenicznych i
egzogenicznych (treści programowe: A.6, B.6) - egzamin pisemny/kolokwium
U_3  K_U15+  stosuje  metodę  paleontologiczną  w  określaniu  wieku  i  cech
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paleośrodowiska  (treści  programowe:  A.3,  A.6,  B.1,  B.3,  B.6)  -  egzamin
pisemny/kolokwium

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K01+ odczuwa potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu stratygrafii i geologii
historycznej (treści programowe: A.1-6, B.1-6) - Obserwacja na zajęciach

Kontakt

ocemaw@univ.gda.pl

Geologia historyczna i stratygrafia #7.3.0023 | Strona 3 z 3


