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Geologia morza 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
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Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności:  
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Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 godz. wykład 
30 godz. ćw. aud. 

Liczba punktów ECTS: 5 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia 
 

Rok i semestr studiów:  III, 6 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
wykład: egzamin pisemny 
ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Geologia fizyczna  

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie i zrozumienie genezy oraz struktury morfologicznej i 
geologicznej dna Oceanu Światowego oraz typów osadów dennych i prawidłowości ich 
występowania 
Treści programowe: 
 Wykład: Budowa Ziemi oraz główne rysy rzeźby i struktury dna oceanu. 
Główne elementy strukturalne dna oceanu: podwodne obrzeŜe kontynentów (szelfy, podwodny 
skłon kontynentalny, podnóŜe skłonu kontynentalnego), grzbiety śródoceaniczne, baseny 
oceaniczne, strefy przejściowe (rowy oceaniczne, łuki wyspowe, baseny mórz marginalnych).  
Procesy endogeniczne: izostazja, spreding, subdukcja, sejsmiczność i wulkanizm. Tektonika płyt -  
historia oceanów. Dopływ materiału osadowego do Oceanu Światowego. Typy osadów morskich. 
Litologia i skład mineralny osadów dennych. Prawidłowości przestrzennego rozmieszczenia 
osadów. Tempo sedymentacji. Zarys genezy i rozwoju Morza Bałtyckiego.  
 
Ćwiczenia: analiza elementów morfologiczno-strukturalnych dna oceanów, analiza przestrzenna 
występowania procesów endogenicznych i ich powiązania z elementami morfologiczno 
strukturalnym dna, analiza map geologicznych dna oceanicznego. 
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość i zrozumienie podstaw geotektoniki oraz struktur 
morfologiczno-geologicznych dna oceanu.  
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