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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
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Nazwa kierunku: 
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Nazwa specjalności: - 
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dr Piotr Paweł Woźniak dr Radosław Wróblewski (Instytut Geografii UG),  mgr Janusz 
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Liczba godzin zajęć 90, w tym:  
90 godz. ćw. teren. 

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: praca w grupie; 
demonstracja; ćwiczenia klasyczne; 
dyskusja moderowana, wielokrotna. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
wykonanie prac terenowych i opracowań graficznych 
wyników tych prac oraz uzyskanie pozytywnej ich 
oceny; uczestnictwo we wszystkich dniach zajęć; 
pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
wiedza z zakresu podstaw geologii dynamicznej, geomorfologii i geologii czwartorzędu; 
umiejętność czytania map topograficznych i geologicznych, umiejętności kreślarskie; pozytywna 
ocena końcowa za ćwiczenia z przedmiotu „Geomorfologia i geologia czwartorzędu”. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
poznanie w warunkach terenowych wybranych procesów geomorfologicznych i cech osadów 
czwartorzędowych; poznanie wybranych terenowych metod badań rzeźby i osadów 
czwartorzędowych. 
Treści programowe:  
Formy geomorfologiczne na obszarach południowobałtyckich pojezierzy i pobrzeŜy; 
czwartorzędowe osady i struktury geologiczne; planowanie prac terenowych; kartowanie 
odsłonięć geologicznych, podstawowe pomiary kompasem geologicznym; zasady poboru prób do 
analiz laboratoryjnych; zasady wykonywania wierceń w utworach mineralnych i biogenicznych; 
opisywanie wierceń; prezentacja wyników prac terenowych. 
 
Umiejętności i kompetencje: czytanie map topograficznych; wykonywanie szkiców 
geomorfologicznych i przekrojów geologicznych; rozpoznawanie podstawowych typów osadów 
oraz struktur sedymentacyjnych; wykonywanie podstawowych badań geomorfologicznych w 
warunkach terenowych. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Jaroszewski W., 1986, Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, 
Warszawa; 
Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia,  PWN, Warszawa; 
Lindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady. Metody badań. Stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa; 
Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa; 
Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.), 1995, Badania osadów czwartorzędowych. 
Wybrane metody, interpretacja wyników. WGiSR UW, Warszawa 
Rychling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa. 
- uzupełniającej:  
zaleŜna od regionu, w którym wykonywane są ćwiczenia – opracowania opisujące rzeźbę i 
paleogeografię wybranego obszaru 


