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Nazwa przedmiotu

Biologia i Ekologia

Kod ECTS

7.3.0019
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Biologii i Ekologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Marcin Pliński
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Wydział Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie

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

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
udział w wykładach udział w zaliczeniu udział w
konsultacjach (kontakt oferowany) 35h, ECTS: 1
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury)
25h, ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2014/2015 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne
Podstawowe kryteria oceny

Pytania otwarte, oceniane w procencie trafności odpowiedzi
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Paleontologii
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przekazanie wiedzy o podstawowych kierunkach biologii i  ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania jej w praktyce terenowej.
Omówienie systemu taksonomicznego królestwa roślin i zwierząt.
 

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Istota Biologii jako dyscypliny wiedzy oraz szczegółowe jej zakresy: uniwersalność życia, ewolucja, bioróżnorodność, genetyka, homeostaza.
A.2. Krótki rys historyczny rozwoju biologii.
A.3. Systematyka a taksonomia; systemy klasyfikacji  życia organicznego, konstruowanie systemu, praca systematyka, dendryt i  kladogram,
systematyka molekularna, technika opisywania i nazywania jednostek taksonomicznych.
A.4. Przegląd systemu królestwa Prokaryota: bakteria i sinice.
A.5. Przegląd systemu królestwa Eukaryota: rośliny (glony, grzyby, mszaki i paprotniki oraz rośliny okrytozałążkowe i nagozalążkowe), grzyby,
porosty, zwierzęta bezkręgowe i kręgowce.
A.6. Ekologia a środowisko; składniki środowiska naturalnego, temperatura jako podstawowy czynnik ekologiczny; obieg materii i przepływ energii;
złożoność systemów przyrodniczych; stałość ekohomeostazy.
A.7. Populacja, biocenoza, biosfera – definicje i zakresy treściowe; powiązania międzypopulacyjne: troficzne i paratroficzne (alellopatia); nisza
ekologiczna; struktura troficzna biocenozy; sukcesja przyrodnicza i typy sukcesji (eutrofizacja jako szczególny przykład sukcesji); układy ponad
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ekosysytemowe; antropogeniczne zaburzenia w biosferze.
Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Szwejkowska A., Szwejkowski J., 2006. Botanika. t. II, Systematyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Grabda E., 1985. Zoologia. Bezkręgowce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Jura C., 2007. Bezkręgowce, podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
        
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Błaszak C. (red), 2009. Zoologia: bezkręgowce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., 2007. Ekologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
B. Literatura uzupełniająca
Alberts B., Bray D., Johnson A., 1999. Podstawy biologii komórki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Eugene P., Odum, 1977. Podstawy ekologii, PWRiL, Warszawa
 

Efekty uczenia się Wiedza

W_1 K_W07+ identyfikuje warunki oraz czynniki odpowiedzialne za powstawanie
określonych typów rzeźby (treści programowe: A.1) kolokwium pisemne

Umiejętności

U_1 K_U01+ potrafi posługiwać się terminologią z zakresu geomorfologii w stopniu
umożliwiającym  korzystanie  z  literatury  przedmiotu  w  języku  polskim  i/lub
angielskim (treści programowe: A.1-7) kolokwium pisemne

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K04++ terminowo realizuje prace indywidualne i zespołowe (treści
programowe: A.1-7) obserwowanie pracy na zajęciach

Kontakt

ocemp@univ.gda.pl
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