
                  
Nazwa przedmiotu   

Paleontologia 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
Dr Małgorzata Witak (wykład), mgr Małgorzata Leśniewska (ćwiczenia) 
 
Liczba godzin zajęć 45, w tym:  
30 wykładów,  
15 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia  
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej. 
Ćwiczenia oparte na obserwacji zbioru 
skamieniałości. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Egzamin. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Umiejętność identyfikacji głównych przedstawicieli skamieniałości fauny i flory.  Zrozumienie 
mechanizmów ich ewolucji. 
Treści programowe:  
Wykład: Paleontologia - jej miejsce i rola w geologii i innych naukach. Pochodzenie i wczesna 
ewolucja Ŝycia na Ziemi. Skamieniałości przewodnie i korelacja biostratygraficzna. 
Paleobotanika - glony i rośliny wyŜsze. Główne grupy bezkręgowców: otwornice, gąbki, 
koralowce, mięczaki (głowonogi, ślimaki, małŜe), ramienionogi, mszywioły, stawonogi 
(trylobity, małŜoraczki), szkarłupnie (liliowce, jeŜowce), graptolity. Przegląd waŜniejszych grup 
mikroskamieniałości - ich znaczenie stratygraficzne oraz paleoekologiczne. Wielkie wymierania i 
ich domniemane przyczyny. 
 
Ćwiczenia: Elementy ciała miękkiego, chemizm i budowa szkieletu, środowisko i tryb Ŝycia, 
zasięg, oraz znaczenie w naukach geologicznych następujących organizmów: gąbki, archeocjaty, 
ramienionogi, trylobity, ślimaki, małŜe, głowonogi, liliowce, jeŜowce, graptolity. Budowa 
głównych przedstawicieli kopalnej flory paprotników, nagonasiennej i okrytonasiennej. 
 
Umiejętności i kompetencje:  
Umiejętność rozpoznania głównych przedstawicieli fauny i flory zachowanych w skałach. 
Znajomość głównych etapów ewolucji roślin i zwierząt. Umiejętność powiązania ewolucji 
zwierząt i roślin ze zmianami paleogeograficznymi i paleoklimatycznymi.  
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