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Nazwa przedmiotu

Geologia stosowana

Kod ECTS

7.3.0024
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński; dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 3

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: 30 godz., Ćw. laboratoryjne: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
udział w wykładach 30h, udział w ćwiczeniach 30h,
udział w zaliczeniu 3h, udział w konsultacjach
(kontakt oferowany) 12h; razem: 75h, ECTS: 3
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury)
15h, zajęcia praktyczne (przygotowywanie się do
zajęć) 10h; razem: 25h, ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2014/2015 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną-
ćwiczenia laboratoryjne - wykonywanie
doświadczeń

-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

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

-

zaliczenie ustne-
przygotowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Wykład
Uzyskanie pozytywnej oceny na podstawie udzielonych poprawnych odpowiedzi  na
zaliczeniu ustnym
Ćwiczenia
Średnia arytmetyczna z ocen z przeprowadzonego kolokwium i wykonanych
sprawozdań

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

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

Cele kształcenia

Wykład: Zapoznanie z klasyfikacją gruntów, własnościami fizycznymi, metodami terenowych badań geologiczno-inżynierskich, dokumentowaniem
wyników badań.
Ćwiczenia:Praktyczne określanie właściwości gruntów wybranymi metodami; zapoznanie z wybranymi analizami wykorzystywanymi w geologii
stosowanej.

Treści programowe
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A. Problematyka wykładu
A.1. Geologiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej człowieka.
A.2. Klasyfikacja gruntów budowlanych. Podział gruntów, stosowane nazwy, symbole i określenia.
A.3. Badania makroskopowe gruntów.
A.4. Własności mechaniczne gruntów budowlanych.
A.5. Grunty antropogeniczne.
A.6. Projektowanie prac geologiczno-inżynierskich.
A.7. Wykonywanie prac geologiczno-inżynierskich.
A.8. Ruchy masowe: procesy, przewidywanie, zapobieganie i skutki.
A.9. Składowanie gazów w strukturach geologicznych.
A.10. Ochrona i rekultywacja obszarów zdegradowanych i zdewastowanych.
A.11. Geologiczno - inżynierskie warunki posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczenia brzegu morskiego.
B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Badania właściwości gruntu metodą makroskopową wg PN-88/B-04481.
B.2.  Wybrane metody laboratoryjne badania gruntów (wilgotność,  gęstość objętościowa i  właściwa szkieletu gruntowego, zawartość części
organicznych, spójność, wytrzymałość na ścinanie) wg. PN-88/B-04481.
B.3. Analiza granulometryczna gruntu metodą sitową.
B.4. Analiza granulometryczna gruntu metodą pipetową i areometryczną.
B.5. Oznaczanie zawartości węglanu wapnia w gruncie metodą Scheiblera.
B.6. Wyznaczanie granicy płynności  w gruncie metodą Cassagrand’a i metodą Wasiliewa.
B.7. Ścinanie gruntu w aparacie 3-osiowego ściskania.
 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokińskil L., 1999. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno –
inżynierskich, Wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa
Kostrzewski W., 2001, Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich oznaczania. Wyd. Politechniki Poznańskiej
Kostrzewski W., 1980. Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa
Kowalski W.C., 1988. Geologia inżynierska, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Myślińska E., 1989. Przewodnik do ćwiczeń z gruntoznawstwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego
Myślińska E., 1998. Laboratoryjne badania gruntów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pisarczyk S., Rymsza B., 1993. Badania laboratoryjne i polowe gruntów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wiłun Z.,1987. Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa      
B. Literatura uzupełniająca
Frankowski Z., Graniczny M., Bednarczyk B., Kramarska R., Pruszak Z., Przezdziecki P., Szmytkiewicz M., Werno M., Zacho-wicz J., 2009. Zasady
dokumentowania geologiczno - inżynierskiego warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczenia brzegu morskiego, Wyd.
PIG, Warszawa
Ingut R, 1973. Terenowe badania geologiczno inżynierskie, Wyd. Geologiczne, Warszawa
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
 

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W03, P1A_W05, P1A_W07, P1A_W10,
P1A_U03, P1A_U04, P1A_U05, P1A_U06, P1A_U11
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W02, K_W03, K_W18, K_W21, K_U05, K_U19, K_U20,
K_U22

Wiedza

W_1 K_W02+ stosuje terminologię właściwą w naukach przyrodniczych (treści
programowe: A.2)    zaliczenie ustne
W_2 K_W03+ identyfikuje i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w
oparciu  o  prawa  fizyki  i  wyjaśnia  ich  przebieg  w  odniesieniu  do  procesów
geologicznych (treści programowe: A.1, A.7) zaliczenie ustne
W_3  K_W18+++  wybiera  metody  odpowiednie  do  opracowania  dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej (treści programowe: A.6-7, B. 1-2) zaliczenie ustne
W_4  K_W21++  posiada  znajomość  podstawowych  regulacji  prawnych
warunkujących działalność geologiczno – inżynierską w Polsce; analizuje skutki
prawne  nieprzestrzegania  zasad  ochrony  własności  intelektualnej  (treści
programowe: A.6-11) zaliczenie ustne

Umiejętności

U_1 K_U05+ planuje i przeprowadza w terenie i laboratorium obserwacje i pomiary
fizyczne, chemiczne oraz interpretuje ich wyniki (treści programowe: A.3, B. 1-7)
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zaliczenie ustne, kolokwium, sprawozdania
U_2 K_U19+ określa właściwości skał i oblicza ich parametry (treści programowe:
A.4, B. 1-7) zaliczenie ustne, kolokwium, sprawozdania
U_3 K_U20+++ posługuje się normami stosowanymi w procedurach oznaczania
fizycznych  właściwości  gruntów  (treści  programowe:  B.  1-7)  kolokwium,
sprawozdania
U_4 K_U22+ posługuje się stosownymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prac
geologiczno-inżynierskich oraz ochrony własności intelektualnej (treści programowe:
A.6-7) zaliczenie ustne

Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt

ocell@univ.gda.pl
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