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Nazwa przedmiotu

Geofizyka

Kod ECTS

7.3.0038
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Oceanografii Fizycznej
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski; mgr Maria Rucińska-Zjadacz
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 5

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: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

6
udział w wykładach 45h; udział w ćwiczeniach 15h;
udział w egzaminie i zaliczeniu 3h; udział w
konsultacjach (kontakt oferowany)12h; razem: 75h,
ECTS: 3
przygotowanie do egzaminu (studiowanie
literatury)45h; przygotowywanie się do zajęć 30h;
razem: 75h, ECTS: 3

Cykl dydaktyczny

2015/2016 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

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

-

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

Egzamin-
Zaliczenie na ocenę-

Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-
egzamin pisemny testowy-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Wykład:
Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z
Regulaminem Studiów UG
Ćwiczenia:
Średnia arytmetyczna z ocen z zaliczonych wszystkich prac pisemnych i kolokwium

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Matematyki i Fizyki.
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Wykład: Poznanie i zrozumienie mechanizmów zjawisk fizycznych zachodzących w geosferze oraz metod geofizycznych stosowanych do badań
geologicznych.
Ćwiczenia: Nabycie umiejętności analizy sejsmogramów oraz zapisów magnetometrycznych.
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Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Rola i znaczenie Geofizyki w naukach o Ziemi.
A.2. Powstanie i budowa Wszechświata oraz Układu Słonecznego.
A.3. Termika Ziemi, temperatura skorupy ziemskiej, stosunki termiczne w wnętrzu Ziemi.
A.4. Pole grawitacyjne Ziemi, grawimetria, izostazja.
A.5.  Metody sejsmiczne i  sejsmoakustyczne w badaniach skorupy ziemskiej  i  litosfery,  sejsmika refleksyjna,  sejsmika refrakcyjna,  metody
sejsmoakustyczne stosowane do badania powierzchni i struktury warstwowej dna morskiego.
A.6. Ziemskie pole magnetyczne, magnetometria, magnetostratygrafia, paleomagnetyzm.
B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Budowa Układu Słonecznego, mechanika nieba.
B.2. Zastosowanie metod sejsmicznych w badaniach geologicznych: sejsmika refleksyjna, sejsmika refrakcyjna.
B.3. Zastosowanie paleomagnetyzmu do określania miejsca i czasu powstawania skał.
 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Lowrie W., 2007. Fundamentals of Geophysics, Wyd. Cambridge University Press
Fajklewicz Z., (red.), 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Stenzel P., Szymanko J., 1973. Metody geofizyczne w badaniach hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich, Wyd. Geologiczne, Warszawa
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Reynolds J.M., 1997. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley & Sons
Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E., 1990. Applied Geophysics, Cambridge Univ. Press
Journal of Geophysical Research, The Official Magazine of the American Geophysical Union,    http://www.agu.org/journals/jgr/
B. Literatura uzupełniająca
Resnick R., Halliday D., 1980. Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych. Tom I, II. Wydanie VI, Wyd. Na-ukowe PWN, Warszawa
Mortimer Z., 2004. Zarys fizyki Ziemi, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W05, P1A_W07,
P1A_U01, P1A_U03, P1A_U05, P1A_U06, P1A_U07,
P1A_U09, P1A_U11, P1A_K01, P1A_K05, P1A_K07
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W10, K_W11, K_W14,
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U12, K_K01

Wiedza

W_1  K_W01+  rozumie  związki  i  prawidłowo  interpretuje  zależności  między
dyscyplinami  nauk  przyrodniczych (treści  programowe:  A.1-6;  B.1-3)  egzamin
pisemny, kolokwium, prace pisemne
W_2 K_W02+ K_W03+ stosuje terminologię właściwą w naukach przyrodniczych.
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.1-6; B.1-3) egzamin pisemny, kolokwium, prace pisemne
W_3 K_W05+++ K_W10+ K_W11+ K_W14+++ analizuje budowę wnętrza Ziemi i jej
związek  z  ewolucją  planety  i  Układu  Słonecznego;  rozróżnia  konsekwencje
obecności ziemskich geosfer; rozróżnia i stosuje różne metody stratygraficzne w
celu określenia wieku względnego obiektów i procesów geologicznych; wybiera
metody datowania izotopowego odpowiednie do określania wieku bezwzględnego
obiektów i  procesów geologicznych; zna zastosowanie metod geofizycznych w
rozpoznawaniu struktur litosfery
(treści programowe: A.1-6; B.1-3) egzamin pisemny, kolokwium, prace pisemne

Umiejętności

U_1  K_U01++  K_U04+  K_U05++  K_U06++  K_U08+++  K_U12+  stosuje
podstawowe  techniki  pomiarowe  i  analityczne  wykorzystywane  w  naukach
przyrodniczych; wykorzystuje archiwalne i elektroniczne bazy danych do opracowań
i interpretacji zjawisk i procesów geologicznych; planuje i przeprowadza w terenie i
laboratorium obserwacje i pomiary fizyczne, chemiczne oraz interpretuje ich wyniki;
posługuje się matematycznymi i statystycznymi metodami do analizy danych i opisu
zjawisk geologicznych; stosuje powierzchniowe metody geofizyczne i wykorzystuje
dane geofizyczne w opracowaniach geologicznych; rozróżnia podstawowe struktury
tektoniczne i rekonstruuje procesy geologiczne prowadzące do ich powstania (treści
programowe: A.1-6; B.1-3) egzamin pisemny, kolokwium, prace pisemne

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K01+ rozumie potrzebę systematycznego poszerzania i  aktualizowania
wiedzy geologicznej (treści programowe: A.1-6; B.1-3) obserwacja na zajęciach
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Kontakt

j.tegowski@ug.edu.pl
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