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Nazwa przedmiotu

Podstawy geologii naftowej

Kod ECTS

7.3.0057
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Robert Sokołowski
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
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
udział w wykładach 15h; udział w zaliczeniu 1h;
udział w konsultacjach (kontakt oferowany) 7h;
razem: 23h;
liczba punktów ECTS: 1
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury)
2h; liczba punktów ECTS: 0

Cykl dydaktyczny

2015/2016 zimowy
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 z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Znajomość zagadnień będących przedmiotem zajęć wykładowych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Geologii dynamicznej.
B. Wymagania wstępne
Umiejętność rozpoznawania minerałów i skał.

Cele kształcenia

• Poznanie podstawowych terminów z zakresu geologii naftowej
• Znajomość metod badawczych: terenowych, laboratoryjnych i kameralnych
• Wiedza o głównych kierunkach rozwoju geologii naftowej
• Posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami badawczymi
• Praktyczne zastosowanie wiedzy

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1 Wstęp: ogólne wiadomości o ropie naftowej i gazie ziemnym
A.2 Historia rozwoju geologii naftowej i poszukiwań węglowodorów
A.3 Teorie pochodzenia ropy naftowej i gazu ziemnego
A.4 Warunki występowania ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie basenu naftowego
A.5 Charakterystyka skał macierzystych, zbiornikowych i uszczelniających
A.6 Procesy migracji i akumulacji węglowodorów
A.7 Złoża węglowodorów, klasyfikacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
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A.8 Metody poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Selley R.C., 1998: Elements of Petroleum Geology. 2nd ed. Academic Press San Diego
Brod I.O., Jeremienko N.A., 1957: Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Laudon R.C., 1996: Principles of Petroleum Development Geology. PTR Prentice Hall, New Jersey, str.267.
Bjorlykke K., 2010: Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics. Springer, str. 508.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Hunt J.M., 1996: Petroleum Geochemistry and Geology. 2nd ed. W.H.Freeman and Company, New York.
B. Literatura uzupełniająca
Levorsen A.I. - Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1972, str. 570.

Efekty uczenia się Wiedza

W_1 K_W01+ Rozumie  i  prawidłowo  interpretuje  związki  i  zależności  między
dyscyplinami nauk geologicznych (treści programowe: A.1.-A.2.) zaliczenie pisemne
W_2 K_W13++ Ma wiedzę o rozmieszczeniu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz
interpretuje procesy, które prowadzą do ich powstania (treści programowe: A.3.-
A.7.) zaliczenie pisemne

Umiejętności

U_1 K_U02+ Korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki geologii
naftowej w języku polskim i angielskim (treści programowe: A.1. – A.9.) zaliczenie
pisemne
U_2 K_U17++ Rozpoznaje warunki geologiczne występowania kopalin użytecznych:
ropy naftowej i gazu ziemnego (treści programowe: A.4. – A.7.) zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K01+ Rozumie potrzebę systematycznego poszerzania i  aktualizowania
wiedzy geologicznej (treści programowe: A.1. – A.9.) zaliczenie pisemne

Kontakt

r.sokolowski@ug.gda.pl
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