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PRZEDMIOTY ZAPISANE JAKO OBOWIĄZKOWE W STANDARDACH KSZTAŁCENIA NA 
STACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA KIERUNKU OCEANOGRAFIA 
 

Nazwa przedmiotu   
Ochrona środowiska morskiego  

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza, Fizyka morza, Geologia morza, Chemia morza i atmosfery 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): Prof. zw. dr hab. Jerzy Bolałek 

Liczba godzin zajęć, 45 w tym:  
45 wykład 

Liczba punktów ECTS: 5 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia  Rok i semestr studiów: dla FM rok II, semestr 4, dla 
pozostałych rok I, semestr 2 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: 
 Ustne przekazanie, wspomagane foliami 
oraz prezentacjami multimedialnymi, film 
nt. jednostki  do zwalczania rozlewów 
olejowych Kapitan Poinc 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Egzamin pisemny i ustny 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z głównymi problemami związanymi z ochroną środowiska morskiego  
Treści programowe:  
Pojęcie czystości środowiska. Przepisy i międzynarodowe konwencje odnoszące  się do ochrony 
środowiska morskiego (HELCOM, Agenda 21, MARPOL 73/78).  ZagroŜenia dla biosfery ze 
strony związków naturalnych i antropogenicznych. Podstawowe rodzaje zagroŜeń w morzu. 
Ochrona morza przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez statki: zanieczyszczenia z 
bezawaryjnej eksploatacji statków, w tym przed substancjami niebezpiecznymi przewoŜonymi 
luzem,  katastrofy zbiornikowców i platform wiertniczych. Ograniczenie rozlewów olejowych na 
morzu. Likwidowanie rozlewów olejowych metodami fizykochemicznymi (sorbenty, 
dyspergenty, spalanie). Rozlewy olejowe na Bałtyku. Składowanie substancji niebezpiecznych i 
odpadów w morzu jako sposób ich utylizacji: bojowe środki trujące (BST), arsenały nuklearne w 
morzach i oceanach, urobek z pogłębiania torów wodnych, składowiska podmorskie, poziom 
radionuklidów w morzach  i oceanach. 

Wykaz literatury 
- podstawowej:  
Korzeniewski K., 1998. Ochrona środowiska morskiego. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r o obszarach morskich RP (Dz.U. z 1991 r. Nr 32, poz.131 z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki (Dz.U. Nr 47, poz. 
243) 
Konwencja MARPOL 73/78 
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 9.04.1992 r. 
środowiskowych do analiz, Wyd. PWN, Warszawa 
- uzupełniającej: 
Graczyk T., Piskorski Ł., Siemianowski R., 2001. Ochrona środowiska morskiego przez 
zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych. Politechnika Szczecińska, Szczecin. 
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Nazwa przedmiotu   

Prawo morskie 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza, Geologia morza, Fizyka morza 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
dr Iwona ZuŜewicz-Wiewiórowska (Wydział Prawa i Administracji UG) 
 
Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 wykład 

Liczba punktów ECTS: 2 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny  

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
egzamin pisemny w formie testowej 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Podstawy prawa 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie i zrozumienie funkcjonowania podstawowych instytucji 
prawa morskiego 
Treści programowe: Pojęcia podstawowe. Źródła prawa. Status prawny obszarów morskich. 
Statek morski. Armator i kapitan statku. Ratownictwo morskie. Mienie zatopione w morzu. 
Zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
zanieczyszczeniem pochodzącym ze statku.  
 
Umiejętności i kompetencje: rozumienie zasad funkcjonowania prawa morskiego; posługiwania 
się terminologią i podstawowymi aktami prawnymi. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Jerzy Młynarczyk, Prawo morskie, Gdańsk 2002 
Jan Łopuski (red.), praca zbior., Prawo morskie, tom I i II, Toruń-Bydgoszcz, 1996-2000 
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Nazwa przedmiotu   

Planowanie badań i analiza danych I i II 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia Morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): Pracownicy ZBIEM, ZBPM, ZEEOM, ZFEM 

Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
75 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 10 
 
 
 

Rodzaj studiów :stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: 1 semestr, dla BM, OiZZM, 
EM – I rok, 1 semestr i II rok, 3 semestr 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Zasady planowania doświadczeń i opracowywania danych doświadczalnych. Statystyka opisowa 
jednej i dwóch zmiennych, badanie relacji pomiędzy zmiennymi. Korelacja i regresja. Estymacja 
punktowa i przedziałowa. Zastosowanie testów parametrycznych i nieparametrycznych. Przykłady 
zastosowania analizy wariancji. Analiza szeregów czasowych. Analiza danych jakościowych. 
Zastosowania statystycznych programów komputerowych w badaniach oceanograficznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Posługiwanie się metodami statystycznymi w analizie danych określających stan środowiska 
przyrodniczego; modelowania procesów i zjawisk w przyrodzie. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Planowanie badań i analiza danych 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. BoŜena Graca 

Liczba godzin zajęć 75, w tym: 
30 wykład 
45 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 10 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I,1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
ćwiczenia laboratoryjne, wykłady 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 
wykład - zaliczenie na ocenę 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
 
Treści programowe:  
Wykład: Zasady planowania doświadczeń i badań terenowych oraz statystycznego 
opracowywania uzyskanych wyników. Statystyki opisowe jednej i dwóch zmiennych. 
Zastosowanie analizy regresji i jej interpretacja (regresja liniowa i nieliniowa). Estymacja 
punktowa i przedziałowa. Przykłady zastosowania testów istotności róŜnic (test t-studenta, U 
Manna-Whitneya, ANOVA, Wilcoxona, ANOVA Kruskala-Wallisa, Friedmana). Zastosowanie i 
interpretacja analiz wielowymiarowych (analiza składowych głównych, analiza czynnikowa, 
analiza skupień). 
 
Ćwiczenia: Praktyczne zastosowanie metod statystycznych omówionych na wykładzie do 
wyników badań środowiskowych i eksperymentalnych. 
 
Umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się metodami statystycznymi w analizie wyników 
badań eksperymentalnych oraz terenowych określających stan środowiska przyrodniczego. 
Umiejętność zaplanowania badań eksperymentalnych i terenowych pod kątem weryfikacji 
postawionych hipotez z wykorzystaniem metod statystycznych. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Andrzej Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA na przykładach z 
medycyny.(tom I, II i III), wydawca StatSoft Polska, łącznie 1900s. 
Radosław Kala, Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu (wydanie III) 234s. 
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Nazwa przedmiotu   

Planowanie badań i analiza danych 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): pracownicy ZGM 

Liczba godzin zajęć 75, w tym: 
30 wykład 
45 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 10 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I,1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
ćwiczenia laboratoryjne, wykłady 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 
wykład - zaliczenie na ocenę 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
 
Treści programowe:  
Zasady planowania doświadczeń i opracowywania danych doświadczalnych. Statystyka 
opisowa jednej i dwóch zmiennych, badanie relacji pomiędzy zmiennymi. Korelacja i 
regresja. Estymacja punktowa i przedziałowa. Zastosowanie testów parametrycznych i 
nieparametrycznych. Przykłady zastosowania analizy wariancji. Analiza szeregów 
czasowych. Analiza danych jakościowych. Zastosowania statystycznych programów 
komputerowych w badaniach oceanograficznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się metodami statystycznymi w analizie wyników 
badań eksperymentalnych oraz terenowych określających stan środowiska przyrodniczego. 
Umiejętność zaplanowania badań eksperymentalnych i terenowych pod kątem weryfikacji 
postawionych hipotez z wykorzystaniem metod statystycznych. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Planowanie badań i analiza danych 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): pracownicy ZOF 

Liczba godzin zajęć 75, w tym: 
75 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 10 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I,1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
ćwiczenia laboratoryjne 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
 
Treści programowe:  
Zasady planowania doświadczeń i opracowywania danych doświadczalnych. Statystyka 
opisowa jednej i dwóch zmiennych, badanie relacji pomiędzy zmiennymi. Korelacja i 
regresja. Estymacja punktowa i przedziałowa. Zastosowanie testów parametrycznych i 
nieparametrycznych. Przykłady zastosowania analizy wariancji. Analiza szeregów 
czasowych. Analiza danych jakościowych. Zastosowania statystycznych programów 
komputerowych w badaniach oceanograficznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się metodami statystycznymi w analizie wyników 
badań eksperymentalnych oraz terenowych określających stan środowiska przyrodniczego. 
Umiejętność zaplanowania badań eksperymentalnych i terenowych pod kątem weryfikacji 
postawionych hipotez z wykorzystaniem metod statystycznych. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Zasoby morza i ich wykorzystanie 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza (BM), Ochrona i zarządzanie zasobami morza (OiZZM), 
Ekobiotechnologia morska (EM), Fizyka morza (FM), Chemia morza i atmosfery (ChMiA), 
Geologia morza (GM) 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Maciej Wołowicz, prof. UG, dr 
hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski, prof. UG, dr hab. Mariusz 
Sapota, prof. UG, dr hab. Monika Normant, dr Stella Mudrak-Cegiołka, dr hab. Urszula Janas, dr 
Małgorzata Witak  
Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
60 wykład 

Liczba punktów ECTS: 8 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I,1 (dla FM), II, 3 (dla BM, 
OiZZM, EM, ChMiA, GM) 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Biologia ogólna, Oceanografia biologiczna, Oceanografia chemiczna, Oceanografia fizyczna, 

Geologia morza 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie róŜnorodności i znaczenia zasobów morza, zasad ich 
eksploatacji i ochrony. Nabycie umiejętności opisu, klasyfikacji i oszacowania morskich zasobów 
organizmów planktonowych. Poznanie moŜliwości wykorzystania planktonu morskiego. 
Poznanie potencjału wód oceanicznych jako źródła surowców chemicznych oraz chemicznych 
podstaw eksploatacji wód oceanicznych 
Treści programowe:  
Koncepcja zasobów – zasoby odnawialne i nieodnawialne. Klasyfikacja i wielkość zasobów 
surowców oceanicznych. Wykorzystanie wody morskiej. Pojęcie Ŝywych zasobów morza i cechy 
wyróŜniające te zasoby. Zasady prowadzenia połowów organizmów morskich. Metody hodowli 
organizmów morskich. Wykorzystanie energetyczne mórz i oceanów. Podstawy prawne 
eksploatacji zasobów morza. 
- Wykorzystanie bezkręgowców morskich w przemyśle spoŜywczym i precyzyjnym. 
Pozyskiwanie i wykorzystanie produktów pochodzących z organizmów morskich dla 
potrzeb przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz w jubilerstwie.  Marikultura 
roślin i bezkręgowców morskich, metody tradycyjne i współczesne, nowe kierunki 
marikultury. Główne gatunki hodowlane i wymagania środowiskowe obszarów morskich 
dopuszczanych do prowadzenia intensywnej hodowli. ZagroŜenia powodowane przez 
akwakulturę w środowisku morskim 
- Chemiczny aspekt eksploatacji wód oceanicznych (pozyskiwanie NaCl, Mg, Br)  z 
uwzględnieniem aspektów finansowych i ekologicznych; przegląd technologii pozyskiwania 
wody pitnej  z wody oceanicznej; nowe źródła "czystej" energii opartego na ma odmiennym  
składzie chemicznym wód morskich i słodkich.  
- Energia cieplna oceanu. Energia pływów, prądów i fal wiatrowych oraz moŜliwości jej 
wykorzystania; rodzaje elektrowni pływowych i falowych; perspektywy ekonomicznego 
wykorzystania energii oceanu na tle innych odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie 
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metod akustycznych w monitoringu procesów biologicznych, geologicznych, 
hydrodynamicznych (krótki przegląd). Aktywne i pasywne akustyczne urządzenia 
pomiarowe. Akustyczne oszacowanie liczebności ryb. Akustyczna identyfikacja 
gatunków ryb. Akustyczne badania zooplanktonu (oszacowanie biomasy, identyfikacja 
gatunków, pomiary rozkładu zooplanktonu według rozmiarów). 
-Pojęcie Ŝywych zasobów morza i cechy je wyróŜniające. Porównanie marikultury i bezpośredniej 
eksploatacji zasobów środowiska naturalnego. Techniki połowów organizmów morskich i 
stosowane narzędzia połowowe. Metody hodowli organizmów morskich ze szczególnym 
uwzględnieniem ryb. Sposoby badania struktury, określania wielkości eksploatowanych populacji 
i wyznaczania dopuszczalnej wielkości połowów. Struktura eksploatacji światowych Ŝywych 
zasobów morza. Podstawy prawne i ekonomiczne eksploatacji Ŝywych zasobów morza. Zasady 
administrowania eksploatacją Ŝywych zasobów morza, na przykładzie Bałtyku. 
- Produkty modyfikowane genetycznie i organizmy transgeniczne. Zasoby morskich organizmów 
bentosowych i ich wykorzystanie. Produkty pozyskiwane z organizmów morskich – ich 
właściwości i zastosowanie w róŜnych gałęziach przemysłu i biotechnologii (np. ambra, chityna, 
kolagen, kawior, olej spermacetowy, nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, toksyny). 
Biopaliwa produkowane z organizmów morskich, jako alternatywne źródło energii (oleje 
roślinne, zwierzęce, paliwo wodorowe). Pośrednia i bezpośrednia wartość uŜytkowa oraz 
pozauŜytkowa ekosystemów morskich.  
- Przestrzenne rozmieszczenie zasobów światowego planktonu z uwzględnieniem podziału na 
fito- i zooplankton. Zmienność struktury taksonomicznej, biomasy i liczebności w zaleŜności od 
głębokości, odległości od brzegów i szerokości geograficznej. Wpływ sezonowości oraz róŜnych 
czynników fizyko-chemicznych środowiska na kształtowanie się zasobów planktonu. Rola i 
znaczenie poszczególnych grup planktonu w środowisku. Toksyczne właściwości organizmów 
planktonowych. MoŜliwości wykorzystania organizmów planktonowych. 
- Pojęcie i definicja zasobów mórz. Wzrost zapotrzebowania i stopień wykorzystania surowców 
mineralnych wszechoceanu. Typy zasobów mineralnych (odnawialne i nieodnawialne). Geneza, 
charakterystyka, skład chemiczny i występowanie surowców metalicznych otwartego morza 
(konkrecje polimetaliczne, polimetaliczne rudy siarczkowe, iły metalonośne, kobaltonośne 
naskorupienia manganowe) na tle procesów sedymentologicznych i zjawisk tektonicznych 
róŜnych stref oceanu. Zastosowanie metali w przemyśle. ZłoŜa minerałów cięŜkich i kamieni 
szlachetnych na tle procesów sedymentologicznych strefy płytkomorskiej. Geneza, występowanie 
i cechy surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego i węgli) strefy szelfowej mórz. 
Surowce chemiczne (sole, fosforyty, siarka rodzima) i skalne – geneza, lokalizacja i stopień 
wykorzystania. 
 
Umiejętności i kompetencje: klasyfikacji i opisu morskich zasobów naturalnych; opisu sposobów 
wykorzystania zasobów energetycznych mórz; stosowania regulacji prawnych w zakresie 
eksploatacji zasobów morskich. Znajomość procesów chemicznych wykorzystywanych w 
eksploatacji wód oceanicznych; ocena szeroko rozumianej opłacalności tej eksploatacji. 
Umiejętność klasyfikacji morskich zasobów biologicznych. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Oceany, Turekian K. PWN, Warszawa, 1979; Water encyclopedia. [Vol. 4], Oceanography ; 
meteorology ; physics and chemistry ; water law ; and water history, art, and culture. Hoboken : 
John Wiley & Sons, cop. 2005;  
strony WWW (hasła kluczowe: seawater, ocean, chemical resources, fresh water, blue power) 
Rutkowicz S., 1970. Zasoby morza i człowiek, Wyd. Morskie, Gdańsk 
Wojnikanis-Mirski W.N., 1954. Narzędzia połowu rybołówstwa przemysłowego, Wyd. 
Komunikacyjne, Warszawa 
Duxbury A.C, Duxbury A.B, Sverdrup K.A, 2002, Oceany świata, Warszawa, Wyd. naukowe 
PWN: 1-636 
Lalli C.M., Parsons T.R., 1993, Biological Oceanography, an Introduction, Pergamon Press: 1-
301 
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Pliński M., 2007, Biologia organizmów morskich, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego: 1-
165 
Szweykowscy A. J., 1986, Botanika: podręcznik dla szkół wyŜszych, Warszawa, Państwowe 
Wyd. naukowe T 1 i 2 
Umiński T., 1986, Zwierzęta i oceany, Warszawa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne:1-235 
Depowski S., Kotliński R., Ruhle E., Szamałek K. 1998. Surowce mineralne mórz i oceanów. 
wyd. Naukowe ‚Scholar“ Warszawa 
Reich G., 1970. Kolagen. Zarys Metod, Wyniki i Kierunki Badania. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa. 
Felse P.A., Panda T., 1999. Studies on applications of chitin and its derivatives. Bioprocess 
Engineering 20, 505-512. 
Muzzarelli R.A.A., Peter M.G., 1997. Chitin Handbook. Atec Edizioni, Grottammare, Italy. 
Sikorski Z.E., 1992. Morskie Surowce śywnościowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa. 
Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES. 
śylicz T., 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa. 
-uzupełniającej: 
Chrzan F., 1979. Przyrodnicze podstawy rybołówstwa morskiego, Wyd. UG, Gdańsk 
Davis F.M., 1958. An account of the fishing gear of England and Wales, HMSO, London 
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BIOLOGIA MORZA, EKOBIOTECHNOLOGIA MORSKA, OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
MORZA – PRZEDMIOTY WSPÓLNE 
 

Nazwa przedmiotu   

Seminarium magisterskie (BM, EM, OiZZM) 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza 
Nazwisko osób prowadzących: pracownicy samodzielni jednostek biologicznych IO UG (ZBIEM, 
ZBPM, ZEEOM, ZFEM) 

Liczba godzin zajęć 90, w tym:  
90 godz. ćw. lab. (po 15 godz. w semestrze 1 
i 2, po 30 godz. w semestrze 3 i 4). 

Liczba punktów ECTS 28, w tym:  
- I rok (1 i 2 semestr)  - 4 
- II rok (3 i 4 semestr) - 24 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I rok - 1 i 2 semestr, II rok - 3 
i 4 semestr 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie pracy seminaryjnej a potem magisterskiej. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Pracownia magisterska (BM, OiZZM, EM) 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia 
morska 
Nazwisko osób prowadzących: pracownicy jednostek biologicznych IO UG (ZBIEM, ZBPM, ZEEOM, 
ZFEM, SMH) 

Liczba godzin zajęć 165, w tym:  
165 ćw. lab. (45 godz. w semestrze 2, po 60 
godz. w semestrze 3 i 4). 
 

Liczba punktów ECTS:  
- BM i EM - I rok, semestr 2 – 4,  
- OiZZM - I rok, semestr 2 – 5, 
- BM - II rok semestr 3 – 6, semestr 4 – 4, 
- OiZZM - II rok, semestr 3 – 4, semestr 4 – 3, 
- EM – II rok, semestr 3 – 4, semestr 4 – 5. 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I rok - semestr 2, II rok -semestr 3 
i 4 
 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Opracowanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych dla potrzeb pracy magisterskiej 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Ekofizjologia zwierząt morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Anna Szaniawska, prof. UG, 
prof. UG, dr hab. Monika Normant, dr  hab. Urszula Janas, doktoranci ZEEOM 
 
Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
45 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 8 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
- wykład: prezentacje multimedialne, 
- ćwiczenia: praktyczne w laboratorium, w 
formie bloków 6 x 45 min 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
- wykład: egzamin 
- ćwiczenia: kolokwium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Biologia ogólna, 
RóŜnorodność biologiczna, Oceanografia biologiczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem proponowanych zajęć jest poznanie i zrozumienie zaleŜności między podstawowymi 
funkcjami organizmu - procesami fizjologicznymi zwierząt wodnych - jak metabolizm, krąŜenie, 
konsumpcja pokarmu i trawienie, wydalanie, jono- i  osmoregulacja a czynnikami środowiskowymi 
takimi jak: tlen, zasolenie, temperatura wody, obecność H2S czy rodzaj podłoŜa. W konsekwencji 
pozwoli to poznać sposób funkcjonowania organizmu w środowisku bytowania oraz zrozumieć 
mechanizmy adaptacyjne. 
Treści programowe:  
Wykład: Funkcjonowanie zwierząt w zróŜnicowanym środowisku morskim (wody otwartego 
oceanu, estuaria, zbiorniki słonawowodne, solanki, źródła hydrotermalne) - poznanie ich 
podstawowych procesów fizjologicznych i mechanizmów adaptacyjnych (na poziomie 
behawioralnym, biochemicznym i fizjologicznym) do czynników biotycznych i abiotycznych. 
Omówiona zostanie aktywność ruchowa oraz takie procesy, jak konsumpcja i asymilacja pokarmu, 
wydalanie, respiracja i metabolizm beztlenowy, produkcja ciepła, wentylacja i akcja serca, 
osmoregulacja. Przedstawione zostaną takŜe zagadnienia dotyczące bioenergetyki zwierząt 
morskich – wartość energetyczna i skład biochemiczny, bilans energetyczny, produkcja osobnicza, 
współczynniki wydajności energetycznej.   
 
Ćwiczenia: W trakcie ćwiczeń prowadzone są badania zachowania oraz tempa róŜnych procesów 
Ŝyciowych bezkręgowców bałtyckich z uwzględnieniem czynników endogennych (np. płeć i masa 
osobnika) i egzogennych (np. tlen, temperatura, zasolenie, siarkowodór). Określane są m.in. 
preferencje pokarmowe, tempo konsumpcji pokarmu, filtracji, wydalania amoniaku, respiracji i 
produkcji ciepła, a takŜe osmoregulacja, wartość energetyczna i skład biochemiczny. 
 
Umiejętności i kompetencje: Umiejętność przewidywania reakcji fizjologicznych róŜnych grup 
zwierząt morskich na zmiany czynników środowiska. Zapoznanie się z metodami stosowanymi w 
badaniach eksperymentalnych. 



 14 

Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Klekowski R.Z., Fischer Z., 1993, Bioenergetyka Ekologiczna Zwierząt Zmiennocieplnych, PAN, 
Wydział II Nauk Biologicznych, Warszawa. 
Schmidt-Nielsen K., Fizjologia Zwierząt, 2008. Adaptacja do środowiska, WydaniWydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 
Willmer, P., Stone, G., Johnston, I., 2000. Environmental Physiology of Animals. Blackwell 
Science Ltd. 
- uzupełniającej: 
Hochachka P. W., Somero G. N., 1978. Strategie Adaptacji Biochemicznych. Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 
Potts W.T.W., Parry G., 1964. Osmotic and Ionic Regulation in Animals. Pergamon Press, Oxford. 
Prosser C.L., Brown Jr. F.A., 1961. Comparative Animal Physiology. W.B. Saunders Company, 
London. 
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Nazwa przedmiotu: Ekofizjologia roślin morskich Kod ECTS: 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia Morza, Ochrona i Zarządzanie Zasobami Morza, 
Ekobiotechnologia Morska 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. dr hab. Adam Latała (wykład i 
ćwiczenia), dr Sabina Jodłowska (ćwiczenia), doktoranci ZFEM (ćwiczenia) 

Liczba godzin zajęć 75,  w tym:  
45 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 8 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 2 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: wykład w formie 
prezentacji multimedialnej, ćwiczenia 
laboratoryjne z wykorzystaniem 
odczynników i urządzeń pomiarowych 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: wykład – 
egzamin, ćwiczenia- zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy botaniki 
morskiej 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów ekofizjologicznych 
roślin morskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces fotosyntezy, oddychania, jak i 
reakcję roślin morskich na szereg czynników środowiskowych m.in. światło, temperaturę, 
zasolenie czy substancje toksyczne 
Treści programowe:  
Wykład: Zajęcia poświęcone są poznaniu związków funkcjonalnych pomiędzy roślinami i 
środowiskiem morskim. Ekofizjologia roślin stawia sobie za zadanie poznanie mechanizmów 
reakcji roślin na czynniki środowiskowe i ich zmiany. Szczególny nacisk połoŜony zostanie na 
poznanie procesów fotosyntezy i produkcji pierwotnej. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: 
charakterystyka promieniowania słonecznego i promieniowania fotosyntetycznie czynnego 
(PAR), fotosynteza, oddychanie ciemniowe, fotooddychanie, produkcja pierwotna w środowisku 
morskim, uprawy morskie glonów, zasoby flory bentosowej i jej wykorzystanie przez człowieka 
w celach konsumpcyjnych i przemysłowych, wpływ światła, temperatury, zasolenia oraz makro- i 
mikroelementów na tempo procesów produkcyjnych i wzrost organizmów, ekofizjologiczne 
aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych, konkurencja i wzajemne 
oddziaływanie na siebie roślin w tym toksyczność glonów oraz metody izolacji i hodowli glonów 
morskich.  
 
Ćwiczenia: Praktyczne zajęcia poświęcone poznaniu metod: izolacji czystych kultur glonowych, 
hodowli roślin morskich, wykorzystania testów glonowych do oceny toksyczności róŜnych 
związków stanowiących zagroŜenie dla środowiska morskiego np. metali cięŜkich. 
Wykorzystując metody doświadczeń czynnikowych przedstawione zostaną sposoby oceny 
oddziaływania róŜnych czynników środowiskowych takich jak zasolenie, temperatura, makro- i 
mikroelementy czy promieniowanie PAR a takŜe ich wzajemnych interakcji, na badane 
organizmy. Wykonane teŜ zostaną pomiary fluorescencji, tempa fotosyntezy i oddychania 
ciemniowego glonów morskich oraz spektrofotometryczna i chromatograficzna (HPLC) analiza 
ich barwników fotosyntetycznych. Po przeprowadzeniu poszczególnych pomiarów i 
eksperymentów opracowanie wyników i ich interpretacja zostanie indywidualnie przedstawiona 
przez kaŜdego studenta w postaci pisemnego sprawozdania. 
 
Umiejętności i kompetencje: studenci potrafią opisać wzajemne zaleŜności pomiędzy roślinami 
morskimi a ich środowiskiem Ŝycia; potrafią scharakteryzować wpływ podstawowych czynników 
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środowiskowych takich jak: światła, temperatury, zasolenia i substancji biogenicznych na 
funkcjonowanie roślin morskich, jak równieŜ znają mechanizmy aklimatyzacyjne roślin do 
zmieniających się warunków środowiskowych; znają metody izolacji i hodowli glonów; potrafią 
ocenić wielkość biomasy hodowli; samodzielnie wykonać analizę spektrofotometryczną 
barwników fotosyntetycznych; potrafią zidentyfikować barwniki fotosyntetyczne na podstawie 
analizy chromatogramu HPLC i charakterystyki widmowej barwników; potrafią wykonać pomiar 
fotosyntezy dwiema róŜnymi metodami (wolumetryczną i polarograficzną) i na podstawie 
pomiarów przy róŜnych intensywnościach napromieniowania wykreślić krzywe świetlne 
fotosyntezy oraz wyliczyć podstawowe parametry charakteryzujące proces fotosyntezy; potrafią 
wykonać pomiar krzywej fluorescencji i scharakteryzować podstawowe parametry fluorescencji. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Kreeb K., 1979. Ekofizjologia roślin, Wyd. PWN, Warszawa (podstawowa) 
Kopcewicz J., Lewak S. [red.] (2002). Fizjologia roślin, Wyd. PWN, Warszawa (podstawowa) 
Hall D.O, Rao K.K., 1999. Fotosynteza, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa (podstawowa) 
- uzupełniającej: 
Kirk J.T.O., 1994. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems, Cambridge Univ. Press 
Falkowski P.G., Raven J.A., 1997. Aquatic photosynthesis, Blackwell Science  
Larkum A.W.D., Douglas S.E. Raven J.A., 2003. Photosynthesis in algae, Kluwer Academic 
Publishers Lüning K., 1990. Seaweeds. Their environment, biogeography and ecophysiology, 
Wiley & Sons 
Lobban C.S., Harrison P.J., Duncan M.J., 1997. Seaweed ecology and physiology, Cambridge 
Univ. Press  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Nazwa przedmiotu: Ekologia morza Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 
 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechniologia morska, Ochrona i zarządzanie 
zasobami morza 
 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. dr hab. Maciej Wołowicz, 
prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski 
 
Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
30 wykład 
45 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 7 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu: 
obligatoryjny 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem technik 
multimedialnych 
Ćwiczenia laboratoryjne 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Wykład-egzamin 
Ćwiczenia-zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Hydrobiologia, Oceanografia biologiczna, Oceanografia chemiczna, Botanika morska, Biologia 
fauny morskiej, Ekologia ogólna i populacyjna 
 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ekologii morza, w szczególności 
wpływem czynników abiotycznych i biotycznych na funkcjonowanie organizmów morskich na 
róŜnym poziomie organizacji biologicznej 
 
Treści programowe: 
Wykład: Zajęcia obejmują charakterystykę czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych 
wpływających na rozmieszczenie, aktywność i adaptacje organizmów. Omawiane są kolejne 
poziomy organizacyjne od gatunkowego, poprzez populacyjny do ekosystemów ze szczególnym 
uwzględnieniem struktury oraz ich funkcji. Rola oraz charakterystyka róŜnych przystosowań na 
poziomie morfologicznym, fizjologicznym oraz genetycznym. Wzajemne relacje poszczególnych 
poziomów organizacyjnych oraz ewolucja ekosystemów morskich. 
 
Ćwiczenia: Tematem przewodnim kursu jest nisza ekologiczna wybranych organizmów morskich. 
Charakteryzowane są parametry fizyko-chemiczne (światło, zasolenie, temperatura, typ podłoŜa z 
charakterystyką osadów), które determinują miejsce występowania i aktywność organizmów. 
Analizuje się znaczenie sposobu odŜywiania dla kształtu niszy ekologicznej. Badana jest struktura 
wiekowa, wielkościowa i płciowa populacji oraz skład zespołów zwierzęcych ze szczególnym 
uwzględnieniem typów rozmieszczenia organizmów, zmian w strukturze dominacji oraz 
wyodrębnienia gatunków wskaźnikowych. Analizuje się równieŜ procesy produkcji biologicznej 
oraz łańcuchy troficzne na przykładzie sytuacji w wybranych akwenach Morza Bałtyckiego. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Rozumienie podstawowych mechanizmów aklimatyzacji i adaptacji organizmów morskich do 
warunków środowiskowych, definiowanie przystosowań morfologicznych, behawioralnych i 
fizjologicznych roślin i zwierząt morskich. Umiejętność planowania i przeprowadzania badań 
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środowiskowych i eksperymentalnych na bezkręgowcach morskich. 
 
Wykaz literatury 
-podstawowej:  
Odum E.P., 1973. Podstawy ekologii. Wyd. PWRiL, Warszawa 
Trojan P., 1975. Ekologia ogólna. Wyd. PWN, Warszawa 
Kinne O., 1977. Marine Ecology vol. I i I. John Wiley and Sons Ltd, New York 
Kaiser M., Attrill M., Jennings S., Thomas D.N., Barnes D., Brierley A., Polunin N., Raffaelli D., 
Williams P.L.B., 2005, Marine Ecology: Processes, Systems, and Impacts. Oxford University 
Press, Oxford 
Schiewer U., 2008, Ecology of Baltic coastal waters. Springer, Berlin 
- uzupełniającej: 
Karasov W.H., Martinez del Rio C., 2007. Physiological Ecology: How Animals Process Energy. 
Nutrients and Toxins. Princeton University Press, Princeton 
Wilkinson D.M., 2007, Fundamental processes in ecology. An earth systems approach. Oxford 
University Press, Oxford 
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Nazwa przedmiotu   

Modelowanie ekologiczne 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Marcin Pliński 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 konwersatoria 

Liczba punktów ECTS: 2 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 4 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
konwersatorium 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Zaliczenie na ocenę 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Matematyka – macierze i rachunek róŜniczkowy; 
Ekologia ogólna i ekologia morza w zakresie zagadnień populacyjnych i ekosystemowych. 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: nauczyć rozumienia zaleŜności populacyjnych i ekosystemowych 
oraz przysposobić do konstruowania modeli ekologicznych  
 
Treści programowe:  Typy modeli ekologicznych. Konstrukcja modeli blokowych. Matematyczne 
narzędzia modelowania. Modele populacyjne. Modele dynamiczne obiegu materii o przepływu 
energii. Modele ekosystemu morskiego na przykładzie Bałtyku. Konstrukcja modeli 
symulacyjnych i prognostycznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: umiejętność interpretacji i konstruowania modeli ekologicznych. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
1. Podstawy ekologii, E.P. Odum, PWRiL Warszawa 1977 
2. A Coastal Marine Ecosystem, J.N. Kremer & S.W. Nixon, Ecological Studies 24, 1978 
3. Introduction to the modeling of marine ecosystems, W. Fennel & T. Neumann, Elsevier 
Oceanography Series 72, 2004 
4. Biologia organizmów morskich, M. Pliński, Wyd. UG, 2007 
 
- uzupełniającej: 
1. Structure and function of marine ecosystem In the Gdansk Basin on the basis of studies 
performed in 1987. Z. Witek (ed.) Studia I Materialy Oceanologiczne nr 63, 1993 
2. Matematyczne modelowanie procesów biologicznych w górnej warstwie morza. L. 
Dzierzbicka-Glowacka, Rozprawy i monografie IO PAN Sopot, 13, 2000. 
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Nazwa przedmiotu   

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota,  prof. dr 
hab. Adam Latała, pro UG, dr hab. Monika Normant, dr Luiza Bielecka 
 
Liczba godzin zajęć 80, w tym:  
80 ćw. terenowych 

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 
 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćw. terenowe 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
ZBiEM - Dobowe ilościowe i jakościowe zmiany w składzie zbiorowiska ryb w 
przybrzeŜnej strefie Zatoki Gdańskiej. Zmienność przestrzenna ichtiofauny w wodach 
przybrzeŜnych Zatoki Gdańskiej. Sposoby planowania i prowadzenia badań. Statystyczna 
interpretacja i prezentacja uzyskanych wyników. 
ZBPM – Meroplankton Zatoki Gdańskiej - skład taksonomiczny, rozprzestrzenienie, 
znaczenie dla odbudowy fauny dennej. 
ZEEOM – Przestrzenne zmiany róŜnorodności gatunkowej i funkcjonalnej fauny 
bentosowej Zatoki Gdańskiej. 
ZFEM - Uwarunkowania i rozmieszczenie biomasy mikrofitobentosu w strefie 
przybrzeŜnej Zatoki Gdańskiej. Wpływ czynników środowiskowych na makrofaunę 
bentosową Zatoki Gdańskiej. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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BIOLOGIA MORZA – PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 
 

Nazwa przedmiotu 
Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza  

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Luiza Bielecka 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
10 wykład 
20 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 3 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: przekaz bezpośredni ilustrowany 
prezentacjami multimedialnymi 
Ćwiczenia: samodzielna praca studenta z 
uŜyciem mikroskopów stereoskopowych, 
kluczy do oznaczania larw bezkręgowców 
morskich 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
wykład – egzamin ustny 
ćwiczenia – obecność na zajęciach, zaliczenie teorii i 
praktycznych umiejętności na ocenę  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Oceanografia 
biologiczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wykład: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi reprodukcji i rozwoju 
zwierząt morskich, róŜnorodnością i złoŜonością cykli rozwojowych bezkręgowców.  
Ćwiczenia: Zapoznanie z metodyką analiz biologicznych (populacyjnych), metodyką identyfikacji 
poszczególnych form rozwojowych fauny morskiej. 
Treści programowe: 
Wykład: ZróŜnicowanie reprodukcji i rozwoju bezkręgowców morskich. Typy 
rozrodu bezpłciowego (pączkowanie, podział, fragmentacja) i płciowego (genetyczna 
róŜnorodność potomstwa) – uwarunkowania determinujące typ rozrodu (tryb Ŝycia, 
zagęszczenie populacji, itd.). Metageneza, heterogonia, partenogeneza, obojnactwo 
(kolonizacja nowych środowisk, zwiększanie tempa wzrostu populacji). Cykle rozwojowe – rozwój 
bezpośredni i złoŜony (dwufazowość). Rozwój embrionalny i postembrionalny. Definicja larwy, 
typy larw bezkręgowców morskich - powszechność czy swoistość (zasady 
klasyfikacji). Znaczenie filogenetyczne stadiów larwalnych (pokrewieństwo zwierząt 
bezkręgowych). Struktura, funkcjonowanie, zdolności adaptacyjne form larwalnych - 
czynniki środowiskowe wpływające na rozmieszczenie, zasiedlanie podłoŜa, metamorfozę. 
Znaczenie biologiczne larw w Ŝyciu zwierząt osiadłych i pelagicznych. Jakość środowiska a 
zdolności reprodukcyjne zwierząt. 
 
Ćwiczenia: Poznanie cykli rozwojowych wybranych grup taksonomicznych bezkręgowców 
morskich ze szczególnym uwzględnieniem fauny Morza Bałtyckiego, zdobycie umiejętności 
rozpoznawania róŜnych form rozwojowych i ich przyporządkowania do poszczególnych taksonów, 
zrozumienie znaczenia złoŜoności cykli Ŝyciowych i wpływu środowiska na jakość populacji 
bezkręgowców morskich. 
 
Umiejętności i kompetencje: umiejętność posługiwania się kluczami do oznaczania larw, 
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identyfikacji róŜnych form rozwojowych i opisu cykli rozwojowych bezkręgowców morskich jako 
adaptacji do środowiska.  

Wykaz literatury: 
- podstawowej: 
Grabda E., 1986. Zoologia. Bezkręgowce. PWN. 
Jura Cz., 1997. Bezkręgowce. PWN 
Smith, D. L., K. B. Johnson, 1996. A guide to marine coastal plankton and marine invertebrate 
larvae. Kendall/Hunt Publishing Company, USA. 
Sumich, J. L., J. F. Morrissey, 2004. Introduction to the biology of marine life, Jones and Bartlett 
Publisher, Boston. 
- uzupełniającej: 
Conn, D. B.: Atlas of invertebrate reproduction and development, J. Wiley & Sons, New York, 
2000. 
Conway, V. P., 2006. Identification of the copepodite development stages of twenty-six North 
Atlantic copepods, Marine Biological Association, Occasional Publication No. 21, Plymouth. 
Young C. M., 2002. Atlas of marine invertebrate larvae, Academic Press, USA. 
Klucze do oznaczania stadiów rozwojowych bezkręgowców z róŜnych rejonów morskich i 
oceanicznych. 
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Nazwa przedmiotu: Filogeneza roślin morskich   Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Sabina Jodłowska (wykład), doktoranci ZFEM 
(ćwiczenia) 
Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
10 wykład 
20 ćw. lab.  

Liczba punktów ECTS: 3 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: wykład w formie 
prezentacji multimedialnej, ćwiczenia 
laboratoryjne z wykorzystaniem 
odczynników oraz praca przy komputerze 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: wykład – egzamin, 
ćwiczenia- zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: podstawy botaniki 
morskiej 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z powszechnie stosowanymi metodami oceny pochodzenia i 
pokrewieństwa roślin morskich 
Treści programowe:  
Wykład: Gatunek i jego rozumienie w odniesieniu do róŜnych grup taksonomicznych oraz omówienie 
pojęcia „species complex” i krypto-gatunków. Istotne cechy w ocenie pokrewieństwa gatunków w 
dwóch ujęciach: klasycznym i genetycznym. Teoria endosymbiozy i powstanie takich organelli jak 
chloroplasty, mitochondria czy wici. Klasyczne i nowe współczesne drzewa filogenetyczne roślin i 
omówienie róŜnych najnowszych podejść do oceny pokrewieństwa między głównymi grupami roślin, 
szczególnie glonów morskich. 
 
Ćwiczenia: Zapoznanie z następującymi zagadnieniami:  
(1) izolacja DNA z komórek sinic i glonów, 
(2) charakterystyka poszczególnych etapów reakcji PCR, 
(3) oczyszczanie produktów reakcji PCR, 
(4) sprawdzenie uzyskanych wyników na Ŝelu agarozowym, 
(5) opracowywanie i przygotowanie sekwencji DNA do analiz filogenetycznych, 
(6) charakterystyka poszczególnych metod wykorzystywanych w filogenetyce molekularnej, 
(7) wykreślnie drzewa filogenetycznego wybranej grupy glonów. 
W ramach ćwiczeń praktycznych wykonane zostaną wszystkie powyŜsze zadania, co w efekcie 
pozwoli prześledzić cały proces wykreślenia drzewa filogenetycznego począwszy od izolacji 
DNA a skończywszy na komputerowym opracowaniu danych. 
 
Umiejętności i kompetencje: studenci potrafią scharakteryzować podobieństwa i pokrewieństwa między 
głównymi grupami roślin morskich, omówić ich główne drogi rozwoju filogenetycznego; potrafią 
zdefiniować podstawowe pojęcia związane z filogenezą (m.in. fenetyka, filogenetyka, kladystyka, 
gatunek, specjacja, drzewo filogenetyczne, biogeneza, mono- i polifiletyzm); potrafią samodzielnie 
wykonać izolacje DNA i przygotować reakcję PCR oraz zinterpretować wyniki. 
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Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Węgleński P., 2008. Genetyka molekularna, PWN.  
Kumar H.D., 1999. Introductory Phycology, Affiliated East-West Press.  
Graham L.E., Wilcox L.W., 2000. Algae, Charter 5: Taxonomy, Systematics, and Phylogeny - 
Prentice Hall.  
- uzupełniającej: 
Barsanti L., Gualtieri P., 2005. Algae: anatomy, biochemistry, and biotechnology, CRC Press. 
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Nazwa przedmiotu   

Gatunki obce w środowisku morskim 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Monika Normant 

Liczba godzin zajęć 30, w tym: 
15 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
- wykład: prezentacje multimedialne 
- ćwiczenia: praktyczne w laboratorium, w 
formie bloków 5 x 45 min 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
- wykład: zaliczenie na ocenę 
- ćwiczenia: kolokwium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagroŜeniem spowodowanym introdukcją 
gatunków poza naturalny zasięg ich występowania. 
Treści programowe: 
Wykład: Gatunków nierodzime - problem globalny, zagraŜający rodzimej róŜnorodności biologicznej. 
Terminologia. Kierunki i sposoby introdukcji gatunków obcych, introdukcja pierwotna i wtórna. 
Charakterystyka wybranych gatunków z listy stu najbardziej inwazyjnych na świecie. Globalne 
ocieplenie a gatunki nierodzime w rejonach polarnych. Czynniki determinujące utworzenie populacji w 
nowym rejonie. Skutki ekologiczne i ekonomiczne wynikające z introdukcji gatunków obcych. Gatunki 
obce jako źródło pokarmu człowieka, hodowle gatunków obcych i ich wykorzystanie w biotechnologii. 
Sposoby zapobiegania introdukcjom nowych gatunków, konwencja IMO (International Maritime 
Organization) dotycząca kontroli wód balastowych, aspekty prawne. Kontrola i zarządzanie zasobami 
gatunków obcych. Gatunki obce w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej. Bazy danych. 
Ćwiczenia: Zapoznanie się z biologią i ekologią wybranych gatunków, z listy 100 najbardziej 
inwazyjnych na świecie. Określenie róŜnic biometrycznych i kondycji osobników tego samego gatunku 
z róŜnych rejonów. Badania czynników determinujących utworzenie populacji w nowym rejonie, jak 
np. wysoka płodność i wszystkoŜerność, w odniesieniu do wybranych gatunków. Tolerancja na 
czynniki środowiska – porównanie z gatunkami rodzimymi. Skutki ekologiczne - oddziaływanie 
gatunku nierodzimego na inne gatunki (konkurencja i wypieranie, drapieŜnictwo i pasoŜytnictwo), 
zespoły (dominacja) czy ekosystem (filtracja). Skutki ekonomiczne (porastanie). 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość gatunków obcych, zrozumienie ich funkcjonowania oraz 
umiejętność przewidywania skutków ich obecności w środowisku morskim. 
Wykaz literatury: 
- podstawowej: 
Leppäkoski E. Gollasch S., Olenin S. (red.), 2002. Invasive Aquatic Species of Europe. Distribution, 
Impacts and Management. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. 
Lockwood J.L., Hoophes M.F., Marchetti M.P., 2007. Invasion Ecology. 4th Edition. Blackwell 
Publishing. 
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- uzupełniającej: 
Gollasch S., Leppäkoski E., 1999. Initial Risk Assessment of Alien Species in Nordic Coastal Waters. 
Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 
Schernewski G., Schiewer U. (red.), 2002. Baltic Coastal Ecosystem Structure, Function and 
Coastal Zone Management. Ceedes Series, Springer, Berlin. 
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Nazwa przedmiotu Genetyka organizmów morskich 

 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Rafał Lasota 
 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 wykład  
 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie na 
ocenę (wykład) 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: podstawy genetyki 
organizmów morskich 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z aktualną problematyką badawczą z zakresu szeroko rozumianej genetyki organizmów 
morskich. 
 
Treści programowe:  
Wykład: Zajęcia są poświęcone aktualnej problematyce badawczej z zakresu genetyki molekularnej, 
populacyjnej i biotechnologii na przykładzie morskich gatunków modelowych. Studenci zostaną 
zapoznani z najnowszymi metodami molekularnymi stosowanymi w genetyce populacyjnej 
organizmów morskich (izoenzymy, RFLP, DGGE, SSCP, RAPD, AFLP, mtDNA, SNPs) oraz ich 
właściwym doborem w rozwiązywaniu postawionych problemów naukowych. Omówiona zostanie: 
zmienność genetyczna naturalnych populacji i główne procesy które ją kształtują (zmiany 
demograficzne, selekcja, migracja, izolacja, strefy hybrydyzacji), filogeneza i filogeografia, 
występowanie i identyfikacja gatunków kryptycznych w środowisku morskim, procesy genetyczne 
towarzyszące inwazjom biologicznym (efekt załoŜyciela, adaptacja w nowych warunkach środowiska, 
identyfikacja populacji źródłowych, drogi migracji). Część zajęć zostanie poświęcona aplikacji metod 
genetycznych w marikulturze (polepszanie jakości cech uŜytkowych-chów selektywny, chów wsobny, 
poliploidyzacja, inŜynieria genetyczna, genetyczne podstawy oporności; efekty genetyczne hodowli, 
interakcje populacji hodowlanych z naturalnymi), rybactwie (zmiany w strukturze genetycznej ryb w 
następstwie selektywnego odłowu). Ponadto wykład obejmie problematykę dotyczącą zmian 
genetycznych powstających na skutek zanieczyszczenia środowiska morskiego (wpływ na konstytucję 
genetyczną populacji, mutacje genowe i chromosomowe, choroby genetyczne, nowotwory) oraz 
ochrony i zarządzania naturalnymi zasobami morza (zastosowanie metod molekularnych w identyfikacji 
gatunków i zasięgów ich występowania, ochrona bioróŜnorodności na poziomie genetycznym). 
 
 
Umiejętności i kompetencje: zrozumienie procesów zachodzących na poziomie molekularnym; 
interpretacja struktury genetycznej populacji z uwzględnieniem determinujących ją procesów 
historycznych i współczesnych;  umiejętność wykorzystania wyników badań genetycznych w ekologii, 
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ochronie środowiska, zarządzaniu Ŝywymi zasobami morza, hodowli i produkcji w sektorze 
marikultury. 

Wykaz literatury: 
- podstawowej:  
Charon K., Switoński M., 2006. Genetyka zwierząt, Wyd. PWN, Warszawa 
Beaumont A.R., 1994. Genetics and evolution of aquatic organisms, Chapman & Hall 
Freeland J.R. 2008. Ekologia molekularna. Wyd. PWN, Warszawa 
- uzupełniającej: 
Beaumont A.R., K. Hoare. 2003. Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture, Wiley-
Blackwell 
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Nazwa przedmiotu  Biogeografia morza Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Maria Iwona śmijewska, dr S. Jodłowska, dr A. Panasiuk-Chodnicka 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykładów,  
15 laboratoriów 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady w formie prezentacji (Power 
Point); dyskusja oraz zajęcia laboratoryjne, 
obserwacja organizmów morskich pod 
mikroskopem i binokularem (ćwiczenia) 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Egzamin testowy, test jednokrotnego wyboru (wykład); 
zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: podstawy botaniki morskiej, 
oceanografia biologiczna: zaliczenie tych przedmiotów 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
poznanie podstaw zmienności zespołów flory i fauny w toni wodnej i na dnie morskim, umiejętność oceny 
roli czynników środowiskowych na kształtowanie Ŝycia w morzu. 
Treści programowe:  
Wykład: Podstawy i zasady podziału poziomego i pionowego wód morskich i oceanicznych. Rola 
czynników abiotycznych w kształtowaniu się warunków Ŝycia organizmów morskich. Ogólna 
charakterystyka krain biogeograficznych. Charakterystyka Ŝycia w Morzu Bałtyckim - zbiorniku 
słonawowodnym. Stabilność Ŝycia w morzu - zagroŜenia naturalne („czerwone zakwity”) oraz 
antropogeniczne (np. „bielenie” koralowców a dziura ozonowa, efekt cieplarniany). Czynniki 
środowiskowe jako narzędzie dla oceny jakości Ŝycia w pelagialu róŜnych rejonów wszechoceanu. 
Przegląd organizmów zwierzęcych typowych dla poszczególnych krain biogeograficznych. Temperatura a 
zaleŜności troficzne w krainach polarnych i tropikalnej. Specyfika Ŝycia w toni wodnej – przegląd 
gatunków kosmopolitycznych. Czynniki abiotyczne i biotyczne kształtujące rozmieszczenie organizmów 
roślinnych w morzu. Pionowy zasięg i strefowe rozmieszczenie makrofitobentosu. Przegląd 
rozmieszczenia wybranych organizmów roślinnych w poszczególnych krainach biogeograficznych. 
Endemiczne gatunki glonów i ich rozmieszczenie. Skala i ocena przydatności zasobów Ŝywych 
poszczególnych krain biogeograficznych w gospodarce człowieka. Specyfika Ŝycia fauny w krainach 
polarnych Arktyki i Antarktyki (gatunki endemiczne, ryby białokrwiste,). Charakterystyka 
biogeograficzna zwierząt krainy borealnej i notalnej. Odmienność Ŝycia fauny w podkrainie borealno-
śródziemnomorskiej i borealno-pacyficznej oraz w morzach słonawowodnych na przykładzie Morza 
Bałtyckiego. Unikalność zespołów toni wodnej oraz dna morskiego krainy tropikalnej: rafy koralowe jako 
najbardziej dojrzały ekosystem w morzu. ZaleŜności troficzne w krainach polarnych - rola kryla. 
Specyfika Ŝycia w toni wodnej – przegląd gatunków endemicznych, kosmopolitycznych i bipolarnych. 

 
Ćwiczenia: Rozpoznawanie charakterystycznych gatunków organizmów morskich dla poszczególnych 
krain biogeograficznych. Zasięg gatunków pelagicznych i jego struktura (drogi rozprzestrzeniania się 
gatunków, zasięgi i ich granice, strefy przejściowe). Zbiorowiska oceaniczne oraz nerytyczne (wpływ 
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wzajemnego oddziaływania oceanów i kontynentów na skład oraz liczebność zooplanktonowej fauny 
pelagicznej). Topografia dna a zdolność do rozprzestrzeniania się gatunków planktonowych oraz 
bentosowych - róŜnice w moŜliwościach rozprzestrzeniania się. „Przepływ” genów – od czego 
uzaleŜniona jest większa bądź mniejsza moŜliwość „przepływu” genów. RóŜnicowanie genetyczne pośród 
fauny morskiej. Okres izolacji danego gatunku – sposób określania, tempo mutacji. Endemizm – geneza 
powstania (przykłady). Obecny stan stopnia bioróŜnorodności w obrębie krain biogeograficznych – 
gatunki napływowe. Metody badań biogeograficznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: poznanie podstaw zmienności zespołów flory i fauny w toni wodnej i na dnie 
morskim, umiejętność oceny roli czynników środowiskowych na kształtowanie Ŝycia w morzu.  
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Biogeografia Morza. K. Wiktor, J. M. Węsławski. M.I. śmijewska, Wyd. UG. Gdańsk 1997  
Biogeography, M.V.Lomolino, J.H.Brown, B.R.Riddle, Sunderland: Sinauer Associates, 2005 
Ecological Geography of the sea. A.L. Longhurst, Elsevier Inc. 2007 
Migrations and Dispersal of Marine Organisms, M.B.Jones, A.Ingólfsson, E.Ólafsson, G.V.Helgason, 
K.Gunnarsson, J.Svavarsson, Kluwer Academic Publishers, 2002 
Seaweeds, Their environment, biogeography, and ecophysiology. Klaus Luning. John Wiley & Sons. Inc. 
New York, 1990 
Seaweed  and Physiolology (Chapter: Seaweed communities). Christopher. S. Lobban & Paul J. Harrison. 
Cambridge University Press. UK, 1997 
 
 - uzupełniającej: 
Biologia Okeana. t. I i II. Ed. M.E. Vinogradov. Wyd. Nauka. Moskwa, 1977 
Demel K. śycie morza. Wydawnictwo morskie. Gdańsk, 1974 
Frontiers of biogeography: new directions in the geography of nature, ed. V.M. Lomolino, L.R. Heaney, 
Sunderland: Sinauer Associates, 2004   
Oceany Świata. Ed. A.C. Duxbury, A. B. Duxbury, K. Sverdrup. Wyd. PWN. Warszawa, 2002 
Oceany i morza. Encyklopedia geograficzna świata. t. VII. OPRES. Kraków, 1977 
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Nazwa przedmiotu   

Kr ęgowce morskie – biologia i ekologia 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie podstaw systematyki i rozsiedlenia współcześnie Ŝyjących kręgowców morskich. Zapoznanie się z 
problemami eksploatacji i ochrony 
Treści programowe: Ryby, ptaki, ssaki. NajwaŜniejsze grupy systematyczne, współcześnie Ŝyjące. Biologia i 
ekologia. Zoogeografia. Zasoby. Historia utylitarnego wykorzystywania. Zarządzanie eksploatacją i ochroną – 
konwencje i porozumienia międzynarodowe, kłusownictwo. Nowoczesne techniki badawcze. Bałtyckie i 
krajowe aspekty w/w zagadnień. 
 
Umiejętności i kompetencje: Umiejętność identyfikacji taksonomicznej kręgowców morskich. Umiejętność 
przypisania gatunków do rejonów, w których występują. Umiejętność planowania i zarządzania eksploatacją 
kręgowców morskich. Umiejętność interpretacji prawodawstwa dotyczącego kręgowców morskich. 
Wykaz literatury: 
-podstawowej: 
- Nelson J.S. 2006 Fishes of the world. John Wiley and Sons, Inc. New York. 6rd ed. 720 pp. 
- Jasiński A., 1973. Zootomia kregowców, Wyd. PWN, Warszawa 
- Klinowska, Margaret. Dolphins, Porpoises, and Whales of the World: The IUCN Red Data Book. Gland, 

Switzerland,  
- Jefferson, T.A., S. Leatherwood, and M.A. Webber 1993 FAO species identification guide. Marine 

mammals of the world. Rome, FAO: World Conservation Union. 
- Thomas A. Jefferson, Marc A. Webber and Robert Pitman 2008 , Marine Mammals of the World: A 

Comprehensive Guide to Their Identification. Academic Press   
 
-uzupełniającej: 
- Gąsowska M., 1962. Krągłouste i ryby, Wyd. PWN, Warszawa  
- Grodziński Z., 1981. Anatomia i embriologia ryb, Wyd. PWRiL, Warszawa  
- Nikolski F., 1970. Ichtiologia szczegółowa, Wyd. PWRiL, Warszawa 
- Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z (red) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków Natura 2000, podręcznik metodyczny. Min. Środowiska, Warszawa. T.6 
- Głowaciński Z. (red), 2001. Polska czerwona księga zwierząt., PWRiL  
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Nazwa przedmiotu   

Globalne zmiany w ekosystemach morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Adam Latała 
 
Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 konwersatorium 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 
 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 4 
 
 

Status przedmiotu:  obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład konwersatoryjny z prezentacjami 
multimedialnymi 
Dyskusja dydaktyczna 
Praca z tekstem, referaty w formie 
prezentacji multimedialnej 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę  
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Ekofizjologia zwierząt morskich, ekofizjologia roślin morskich 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wprowadzenie w treści programowe w formie konwersatorium i szczegółowe omówienie i dyskusja 
nad przyczynami, uwarunkowaniami i kierunkami obserwowanych zmian w ekosystemach morskich w 
ujęciu globalnym, ale z podaniem szczegółowych sytuacji. 
Treści programowe:  
Przemiany promieniowania słonecznego w atmosferze i mechanizmy powstawanie ozonu. Zmiany 
składu gazowego zachodzące w stratosferze i troposferze. Przyczyny powstawania dziury ozonowej. 
Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego ma środowisko morskie. Mechanizmy obronne 
organizmów morskich przed nadmiernym oddziaływaniem promieniowania UV. Emisje naturalne i 
antropogeniczne z biosfery do atmosfery (monoterpeny, siarczek metylu, podtlenek azotu). 
Powstawanie kwaśnych deszczy i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Główne naturalne i 
antropogeniczne źródła emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu i tlenków azotu. Efekt 
cieplarniany i jego konsekwencje dla funkcjonowania ekosystemów morskich. Charakterystyka 
produkcji pierwotnej mórz i oceanów i omówienie zasadniczych czynników środowiskowych 
wpływających na te procesy. Specyfika fotosynteza w środowisku morskim i fotoaklimatyzacje oraz 
fotoadaptacje obserwowane na poziomie komórkowym i populacyjnym występujące u glonów 
morskich. Znaczenie produkcji pierwotnej mórz w przekształcaniu dostępnej puli CO2 oraz 
powstawaniu metanu i innych gazów szklarniowych. Zasoby węgla nieorganicznego i organicznego w 
oceanach, mechanizmy przemiany związków organicznych i charakterystyka obiegu węgla w biosferze. 
Scenariusze przyszłych zmian w tempie produkcji pierwotnej oceanów i ich konsekwencje dla oceny 
kierunków zmian globalnych klimatu na Ziemi. Wpływ ocieplenia oraz promieniowania UV na morskie 
ekosystemy polarne - stan obecny a prawdopodobne scenariusze i konsekwencje zmian  organizacji 
Ŝycia, ze szczególnym uwzględnieniem pelagialu. Gospodarcze skutki pogłębiających się zmian klimatu 
w rejonach polarnych i innych waŜnych rejonach oceanu światowego.  
Umiejętności i kompetencje: 
Umiejętność krytycznej oceny róŜnych spojrzeń na skomplikowaną materię zmian globalnych w 
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ekosystemach morskich. Umiejętność przedstawiania argumentacji w dyskusji naukowej. 
Wypracowywanie spójnego stanowiska po dyskusji.  
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Falkowski P., Woodhead A., 1992. Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea, Plenum 
Press, New York 
Hanson R., 2000. The Changing Ocean Carbon Cycle, Cambridge University Press 
Lieth H., Whittaker R., 1975. Primary Productivity of the Biosphere, Springer-Verlag, New York 
Mora S., 2000. The Effects of UV Radiation in the Marine Environment, Cambridge University Press 
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OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 
 

Nazwa przedmiotu   

Rybołówstwo morskie 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 ćw. lab 

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 

Rok i semestr studiów: 
I, 1 
 

Status przedmiotu: 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie zasad eksploatacji rybnych zasobów morza. Metody zaradzania i monitoringu połowów 
Treści programowe: Eksploatowane zasoby – aktualne i historyczne. Metody i narzędzia ich 
eksploatacji. Ekosystemowe podejście w eksploatacji. Rejestry i ewidencje rybackie. Konwencje 
dotyczące rybołówstwa. Produkty rybołówstwa. 
 
Umiejętności i kompetencje: Umiejętność zbierania, weryfikacji i interpretacji danych 
dotyczących połowów ryb. Wiedza na temat narzędzi połowowych, kontroli połowów, 
zarządzania zasobami. Umiejętność poszukiwania źródeł informacji dotyczących rybołówstwa. 
Wykaz literatury: 
-podstawowej: 
[1] Swiniarski J, Cetinic P.1993. Technologia połowu organizmów morskich. Wyd. Morskie. 
Gdańsk. [2] Rutkowicz S.,1970. Zasoby morza i człowiek, Wyd. Morskie, Gdańsk  [3] Krępa J., 
Stengel H., Fridman A.L.,1987. Narzędzia połowu rybołówstwa morskiego. Wyd.Morskie, 
Gdańsk. [4]Grzywacz R., Lacinski Z., Zaucha J.,1982 „Narzędzia  i  technika połowów polskiego 
rybołówstwa przybrzeŜnego i zalewowego". Studia i Materiały. Gdynia MIR, seria C, nr 49,  
-uzupełniającej: 
[1] Wojnikanis-Mirski W.N.,1954. Narzędzia połowu rybołówstwa przemysłowego, Wyd. 
Komunikacyjne, Warszawa  [2] Demel K., Kulikowski J.,1955., Oceanografia rybacka. PWN, 
Warszawa. [3] Chrzan F.,1979. Przyrodnicze podstawy rybołówstwa morskiego, Wyd.UG, 
Gdańsk [4] Ropelewski A.,1963. 1000 lat naszego rybołówstwa Wyd. Morskie. Gdańsk [5] 
Kruszewski J. 1997. Ku maszoperiom kaszubskim XXI wieku. MIR, Gdynia 
 
INTERNET:  
[1] Sprawy Morza i Wspólnotowej Polityki Rybackiej (www.ec.europa.eu/dgs/fisheries),  
[2] Wiadomości rybackie, MIR, Gdynia (www.rybackie.pl) 
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Nazwa przedmiotu   

Biologiczna ocena jakości ekosystemów morskich  

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Monika Normant, dr hab. 
Urszula Janas 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 5 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I,1 

Status przedmiotu: obligatoryjny  Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie na 
ocenę (ćwiczenia), egzamin (wykład) 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Ekologia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie i zrozumienie wpływu czynników zaburzających na róŜne poziomy organizacji biologicznej, 
poznanie metod oceny jakości środowiska morskiego 
Treści programowe:  
Wykład: Biowskaźniki jakości środowiska morskiego, biowskaźniki morskiej róŜnorodności 
biologicznej. Podział i wykorzystanie biomarkerów do oceny wpływu czynników stresowych na 
organizmy morskie. Monitoring ekosystemów morskich. Wskaźniki jakości ekologicznej m. in. zgodne 
z Ramową Dyrektywą Wodną. Wykorzystanie makrozoobentosu do oceny jakości środowiska 
morskiego. Wpływ róŜnych sposobów wykorzystywania obszarów morskich (m. in. budowli, 
składowania, wydobywania, turystyki, akwakultur) oraz zmian zachodzących w środowisku (m. in. 
eutrofizacja) na jakość morskich biotopów. Ocena oddziaływania inwestycji na morskie ekosystemy. 
Biologiczne podejście do zagadnienia  zrównowaŜonego rozwój obszarów morskich. Biologiczne 
metody poprawy jakości morskich biotopów (m. in. rekultywacja, restytucja, reintrodukcja).  
 
Ćwiczenia: ocena jakości środowiska morskiego poprzez wykorzystanie zespołów bentosowych, 
wykorzystanie modelu PSR (presja-stan-reakcja) do oceny zagroŜeń róŜnorodności biologicznej i przy 
poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do poprawy jakości ekosystemów morskich,  wykorzystanie 
biomarkerów. 
 
Umiejętności i kompetencje: poznanie i umiejętność wyboru metod słuŜących do oceny: jakości 
środowiska morskiego oraz kondycji morskich bezkręgowców.  
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., 2002. Podstawy ekotoksykologii, Wyd. PWN, 
Warszawa 
www.helcom.fi  
- uzupełniającej: 
Dell’Omo G., 2002. Behavioural Ecotoxicology, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK 
Féral J., Fourt M., Perez T., Warwick R. M., Emblow C., Heip C., Avesaath P., Hummel H., 
2003. European Marine Biodiversity Indicators, NIOO-CEME, Yerseke, The Netherlands. 



 36 

 
Nazwa przedmiotu   

Ekotoksykologia morza 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec 
(wykład); mgr Agata Błaszczyk (ćwiczenia) 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykład 

15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 2 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: prezentacja multimedialna i film 
Ćwiczenia: doświadczenia laboratoryjne, 
testy 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny 
Ćwiczenia: wykonanie doświadczeń, sprawozdania, 
kolokwium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Biologia, chemia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wykład: Zapoznanie z głównymi zanieczyszczeniami występującymi w morzach i przedstawienie 
ich wpływu na ekosystemy morskie. 
Ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi metodami oceny wpływu zanieczyszczeń na 
organizmy wodne. 
Treści programowe:  
Wykład: Charakterystyka głównych grup zanieczyszczeń występujących w środowisku morskim. 
Biotoksyny produkowane przez organizmy morskie. Globalny transport zanieczyszczeń w 
ekosystemie morskim. Biokoncentracja, biomagnifikacja i biotransformacja zanieczyszczeń w 
organizmach wodnych. Efekty biochemiczne i fizjologiczne działania związków toksycznych. 
Wpływ zanieczyszczeń na organizmy, populacje i ekosystem. Interakcje związków toksycznych. 
Ewolucja odporności na zanieczyszczenia. Metody oceny skutków ekologicznych działania 
zanieczyszczeń.  
 
Ćwiczenia: Zasady wykonywania testów ekotoksykologicznych na organizmach wodnych; testy 
na mezozespołach. 
 
Umiejętności i kompetencje: Ocena zagroŜenia i oszacowanie ryzyka związanego z 
występowaniem zanieczyszczeń w środowisku morskim. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Namieśnik J., Jaśkowski J., 1995. Zarys ekotoksykologii, EKO-Pharma, Gdańsk 
Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., 2002. Podstawy ekotoksykologii, Wyd. PWN, 
Warszawa 
Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, Wyd. PWN, Warszawa 
Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia – od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. 
Rolnicze i Leśne, Warszawa. 
Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska, Wyd. PWN, Warszawa 
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Nazwa przedmiotu  Biogeografia morza Kod ECTS: 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Maria Iwona śmijewska, dr S. Jodłowska, dr A. Panasiuk-Chodnicka 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykładów,  
15 laboratoriów 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady w formie prezentacji (Power 
Point); dyskusja oraz zajęcia laboratoryjne, 
obserwacja organizmów morskich pod 
mikroskopem i binokularem (ćwiczenia) 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Egzamin testowy, test jednokrotnego wyboru 
(wykład); zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: podstawy botaniki 
morskiej, oceanografia biologiczna: zaliczenie tych przedmiotów 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
poznanie podstaw zmienności zespołów flory i fauny w toni wodnej i na dnie morskim, umiejętność 
oceny roli czynników środowiskowych na kształtowanie Ŝycia w morzu. 
Treści programowe:  
Wykład: Podstawy i zasady podziału poziomego i pionowego wód morskich i oceanicznych. Rola 
czynników abiotycznych w kształtowaniu się warunków Ŝycia organizmów morskich. Ogólna 
charakterystyka krain biogeograficznych. Charakterystyka Ŝycia w Morzu Bałtyckim - zbiorniku 
słonawowodnym. Stabilność Ŝycia w morzu - zagroŜenia naturalne („czerwone zakwity”) oraz 
antropogeniczne (np. „bielenie” koralowców a dziura ozonowa, efekt cieplarniany). Czynniki 
środowiskowe jako narzędzie dla oceny jakości Ŝycia w pelagialu róŜnych rejonów wszechoceanu. 
Przegląd organizmów zwierzęcych typowych dla poszczególnych krain biogeograficznych. 
Temperatura a zaleŜności troficzne w krainach polarnych i tropikalnej. Specyfika Ŝycia w toni 
wodnej – przegląd gatunków kosmopolitycznych. Czynniki abiotyczne i biotyczne kształtujące 
rozmieszczenie organizmów roślinnych w morzu. Pionowy zasięg i strefowe rozmieszczenie 
makrofitobentosu. Przegląd rozmieszczenia wybranych organizmów roślinnych w poszczególnych 
krainach biogeograficznych. Endemiczne gatunki glonów i ich rozmieszczenie. Skala i ocena 
przydatności zasobów Ŝywych poszczególnych krain biogeograficznych w gospodarce człowieka. 
Specyfika Ŝycia fauny w krainach polarnych Arktyki i Antarktyki (gatunki endemiczne, ryby 
białokrwiste,). Charakterystyka biogeograficzna zwierząt krainy borealnej i notalnej. Odmienność 
Ŝycia fauny w podkrainie borealno-śródziemnomorskiej i borealno-pacyficznej oraz w morzach 
słonawowodnych na przykładzie Morza Bałtyckiego. Unikalność zespołów toni wodnej oraz dna 
morskiego krainy tropikalnej: rafy koralowe jako najbardziej dojrzały ekosystem w morzu. 
ZaleŜności troficzne w krainach polarnych - rola kryla. Specyfika Ŝycia w toni wodnej – przegląd 
gatunków endemicznych, kosmopolitycznych i bipolarnych. 

 
Ćwiczenia: Rozpoznawanie charakterystycznych gatunków organizmów morskich dla 



 38 

poszczególnych krain biogeograficznych. Zasięg gatunków pelagicznych i jego struktura (drogi 
rozprzestrzeniania się gatunków, zasięgi i ich granice, strefy przejściowe). Zbiorowiska oceaniczne 
oraz nerytyczne (wpływ wzajemnego oddziaływania oceanów i kontynentów na skład oraz 
liczebność zooplanktonowej fauny pelagicznej). Topografia dna a zdolność do rozprzestrzeniania 
się gatunków planktonowych oraz bentosowych - róŜnice w moŜliwościach rozprzestrzeniania się. 
„Przepływ” genów – od czego uzaleŜniona jest większa bądź mniejsza moŜliwość „przepływu” 
genów. RóŜnicowanie genetyczne pośród fauny morskiej. Okres izolacji danego gatunku – sposób 
określania, tempo mutacji. Endemizm – geneza powstania (przykłady). Obecny stan stopnia 
bioróŜnorodności w obrębie krain biogeograficznych – gatunki napływowe. Metody badań 
biogeograficznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: poznanie podstaw zmienności zespołów flory i fauny w toni wodnej i 
na dnie morskim, umiejętność oceny roli czynników środowiskowych na kształtowanie Ŝycia w 
morzu.  
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Biogeografia Morza. K. Wiktor, J. M. Węsławski. M.I. śmijewska, Wyd. UG. Gdańsk 1997  
Biogeography, M.V.Lomolino, J.H.Brown, B.R.Riddle, Sunderland: Sinauer Associates, 2005 
Ecological Geography of the sea. A.L. Longhurst, Elsevier Inc. 2007 
Migrations and Dispersal of Marine Organisms, M.B.Jones, A.Ingólfsson, E.Ólafsson, 
G.V.Helgason, K.Gunnarsson, J.Svavarsson, Kluwer Academic Publishers, 2002 
Seaweeds, Their environment, biogeography, and ecophysiology. Klaus Luning. John Wiley & 
Sons. Inc. New York, 1990 
Seaweed  and Physiolology (Chapter: Seaweed communities). Christopher. S. Lobban & Paul J. 
Harrison. Cambridge University Press. UK, 1997 
 
 - uzupełniającej: 
Biologia Okeana. t. I i II. Ed. M.E. Vinogradov. Wyd. Nauka. Moskwa, 1977 
Demel K. śycie morza. Wydawnictwo morskie. Gdańsk, 1974 
Frontiers of biogeography: new directions in the geography of nature, ed. V.M. Lomolino, L.R. 
Heaney, Sunderland: Sinauer Associates, 2004   
Oceany Świata. Ed. A.C. Duxbury, A. B. Duxbury, K. Sverdrup. Wyd. PWN. Warszawa, 2002 
Oceany i morza. Encyklopedia geograficzna świata. t. VII. OPRES. Kraków, 1977 
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Nazwa przedmiotu   

Marikultura 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Maciej Wołowicz, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota, dr Sabina Jodłowska, dr 
Stella Mudrak-Cegiołka, pracownicy ZEEOM 
Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Hodowle organizmów wodnych prowadzone są zarówno w celach konsumpcyjnych (ryby, 
skorupiaki, rośliny i mięczaki), jak i dla pozyskania cennych substancji, wykorzystywanych w 
wielu gałęziach przemysłu. Gospodarka wykazuje olbrzymie zapotrzebowanie na naturalne i często 
unikalne związki znajdujące się w organizmach morskich (związki wytwarzane przez glony o 
właściwościach antywirusowych, antygrzybicznych i antybakteryjnych oraz farmaceutyki i 
preparaty bogate w szeroką gamę związków mineralnych, kosmetyki, antybiotyki, barwniki, 
preparaty wzmacniające i regulujące metabolizm, unikalne glonowe związki Ŝelujące jako 
alternatywa dla Ŝelatyny pochodzenia zwierzęcego). Hodowle organizmów wodnych mogą być 
takŜe narzędziem wykorzystywanym przy restytucji gatunków chronionych i zagroŜonych 
wyginięciem. Celem zajęć jest omówienie najwaŜniejszych grup roślin (mikro- i makroglonów) i 
zwierząt morskich (bezkręgowców i kręgowców) wykorzystywanych w marikulturze oraz 
zapoznanie się z metodami hodowli najbardziej reprezentatywnych gatunków. Omówiona zostanie 
takŜe specyfika hodowli zooplanktonowych, które mogą  posłuŜyć jako Ŝywy pokarm dla innych 
hodowanych zwierząt. Przedstawiona zostanie rola, jaką odgrywa marikultura w działalności 
ekonomicznej człowieka, w sektorze spoŜywczym oraz przemysłowym. Na przykładzie wybranych 
ekosystemów wykorzystywanych do celów intensywnej marikultury, omówione zostaną 
niebezpieczeństwa wynikające z faktu prowadzenia tego typu działalności oraz zagroŜenia 
wprowadzania gatunków obcych lub chorobotwórczych. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Duff, J., Getchis T., Hoagland P., 2003. A Review of Legal and Policy Constraints to Aquaculture 
in the U.S. Northeast. Aquaculture White Paper No. 5, NRAC Publication No. 03-005. 
Environmental Protection Agency (EPA). 2004. 40 CFR Part 451: Effluent limitations guidelines 
and new source performance standards for the concentrated aquatic animal production point source 
category; final rule. Federal Register 69(162):51982-51930 
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 1986. The production of fishmeal 
and oil. FAO Fisheries Technical Paper 142, FAO Fisheries Department, Rome. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2004. The State of World 
Fisheries and Aquaculture 2004. Rome. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2005. Guidelines for the Eco-
Labeling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries. Rome. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2006. State of world aguaculture: 
2006. FAO Fisheries Technical Paper 500. FAO Fisheries Department, Rome. 
ICES. 1996. Report of the working group on environmental interaction of mariculture. ICES C.M., 
Nantes. 
Imai T., 1980. Aquaculture In Shallow Seas: Progress In Shallow Sea Culture, A. A. Balkema/  
Rotterdam. 
Lee C.S., O`Bryen P., Marcus N. 2005. Copepods in Aquaculture, Blackwell 
Richmond A., 2004. Microalgal culture – biotechnology and applied phycology, Blackwell Science 
Sikirski Z.E., 1992, Morskie Surowce śywnościowe, Wyd. NT, Warszawa. 
Stottrup J., McEvoy L.,  2003. Live feeds in marine aquaculture, Blackwell Publishing Anderson 
R.A., 2005. Algal culturing techniques, Elsevier Academic Press 
Wessells C.R., Cochrane K., Deere C., Wallis P., Willmann R., 2001. Product certification and eco-
labeling for fisheries sustainability. FAO Fisheries Technical Paper No. 422. FAO 
Fisheries Department, Rome. 
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Nazwa przedmiotu   

Ekologiczna i socjoekonomiczna wartość ekosystemów morskich 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): mgr Ilona Kamińska 
 

Liczba godzin zajęć 30, w tym: 
15 konwersatorium 
15 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Konwersatorium: 
- Wykład konwersatoryjny z 
prezentacjami multimedialnymi 
- Dyskusja dydaktyczna 
- Praca z tekstem 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
- Metody aktywizujące warsztatowe 
- Metody problemowe (burza mózgów, 
symulacja, studium przypadku, projekty) 
- Referat w formie prezentacji 
multimedialnej. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Konwersatorium: 
- Egzamin pisemny 
Ćwiczenia: 
- ocena na podstawie aktywności 
- ocena za referat i jego prezentację 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie się z metodami szacowania wartości ekosystemów morskich na 
płaszczyźnie społeczno-kulturowej, ekonomicznej i ekologicznej. Zrozumienie róŜnych 
systemów wartości w odniesieniu do dóbr naturalnych jest niezbędne przy podejmowaniu 
decyzji oddziałujących na ekosystemy morskie i przybrzeŜne na szczeblu administracji 
lokalnej i państwowej w ramach zarządzania środowiskiem morskim. 
Treści programowe:  
Konwersatoria: Znaczenie ekologiczne, funkcjonalne oraz socjoekonomiczne morskich 
habitatów. Niemonetarna wartość społeczno-kulturowa morskich ekosystemów. 
Partycypacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem morskim. Charakterystyka dóbr i usług 
dostarczanych przez ekosystemy morskie. Przegląd metod wyceny dóbr i usług 
ekosystemowych. Waloryzacja przyrodnicza środowiska morskiego. Planowanie 
przestrzenne na obszarach morskich. Obszary chronione m. in.: Obszary sieci Natura 2000. 
Bioedukacja. 
Ćwiczenia: Metoda Q-sort przy szacowaniu społeczno-kulturowej wartości ekosystemów 
morskich. Formuły do szacowania wartości biologicznej poszczególnych komponentów 
ekosystemów morskich. Szacowanie wartości ekonomicznej: metody wyceny bezpośredniej – 
oparte na preferencjach deklarowanych (metoda wyceny warunkowej, metoda wyboru 
eksperymentalnego) oraz metody wyceny pośredniej – oparte na preferencjach ujawnionych 
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(m.in. metoda ceny rynkowej, metoda kosztu podróŜy, metody unikniętych szkód, kosztu 
odtworzenia i kosztu substytutów). 
 
Umiejętności i kompetencje: 
- Zrozumienie róŜnych systemów/kategorii wartości w odniesieniu do dóbr naturalnych 
dostarczanych przez ekosystemy morskie (wartość biologiczna, całkowita wartość 
ekonomiczna, wartość społeczno-kulturowa). 
- Znajomość podstawowych problemów związanych z aplikacją metod szacowania wartości 
ekonomicznej ekosystemów morskich. 
- Umiejętność tworzenia i wykorzystywania formuł do szacowania wartości biologicznej 
poszczególnych komponentów ekosystemów morskich. 
- Poszerzenie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych dotyczących zarządzania 
środowiskiem morskim (planowania przestrzennego na obszarach morskich) w sposób 
twórczy i z zachowaniem zasad zrównowaŜonego rozwoju. 
Wykaz literatury 
- podstawowej: 
Winpenny James T., 1995. Wartość Środowiska, Metody wyceny ekonomicznej, PWE, 
Warszawa. 
Anderson G., Śleszyński J., 1996. Ekonomiczna Wycena Środowiska Przyrodniczego, Wyd. 
Ekonomia i Środowisko, Białystok 
Śleszyński J., 2000. Ekonomiczne Problemy Ochrony Środowiska, Wyd. Aries, Warszawa 
śylicz T., 2004. Ekonomia Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wyd. PWE, Warszawa 
Gaston K. J., Spicer J. I., 2004. Biodiversity an introduction, Blackwell Publishing 
- uzupełniającej:  
śylicz T. red., 1995: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. Krupski i ska. 
śylicz T.,1989. Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa. 
Pearce D., Atkinson G., Mourato S, 2006. Cost-Benefit Analysis and the Environment, 
OECD. 
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Nazwa przedmiotu   

Zarządzanie zasobami morza 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład - konwersatorium 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę na podstawie frekwencji 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie słuchaczy z historycznymi i obowiązującymi sposobami zarządzania eksploatacją i ochroną 
zasobów morskich – szczególnie w odniesieniu do wymagań Unii Europejskiej oraz Bałtyku 
Treści programowe:  
Współczesne instytucje zarządzające eksploatacją i ochrona zasobów morza. 
Uwarunkowania ekosystemowe eksploatacji wybranych zasobów morza (morskie ssaki, ryby)  
Realizowane i wprowadzane koncepcje i systemy zarządzania eksploatacją i ochroną zasobów morza  
 
Umiejętności i kompetencje:  
Znajomość uwarunkowań prawnych, politycznych i społecznych dot. eksploatacji zasobów morskich oraz 
wymogów ich ochrony. Wiedza o międzynarodowych i krajowych instytucjach zarządzających eksploatacją  i 
ochroną zasobów morza. Widza o źródłach informacji na ten temat 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 

- publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Unii 
Europejskiej 

- Rutkowicz S.,1970. Zasoby morza i człowiek, Wyd. Morskie, Gdańsk 
- tekst Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992) 
- tekst Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza (1964)  

-uzupełniającej: 
- INTERNET „Zielona Księga Reforma wspólnej polityki rybołówstwa”- wersja ostateczna 22.04.2009. [www.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:PL:PDF] 

- FAO 2009  Fisheries governance. [www.fao.org/fishery/topic/2014/en] 

- Evans P.G.H, Panigada S and Pierce G.J. (2008). Integrating science and management for marine mammal 
conservation. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 88 , pp 1081-1083 
- Chrzan F.,1979. Przyrodnicze podstawy rybołówstwa morskiego, Wyd.UG, Gdańsk 
 

 
 
 
 



 44 

Nazwa przedmiotu   

Globalne zmiany w ekosystemach morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących):  
prof. dr hab. Adam Latała 
 
Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 konwersatorium 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 
 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 4 
 
 

Status przedmiotu:  obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład konwersatoryjny z prezentacjami 
multimedialnymi 
Dyskusja dydaktyczna 
Praca z tekstem, referaty w formie 
prezentacji multimedialnej 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę  
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Ekofizjologia zwierząt morskich, ekofizjologia roślin morskich 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wprowadzenie w treści programowe w formie konwersatorium i szczegółowe omówienie i 
dyskusja nad przyczynami, uwarunkowaniami i kierunkami obserwowanych zmian w 
ekosystemach morskich w ujęciu globalnym, ale z podaniem szczegółowych sytuacji. 
Treści programowe:  
Przemiany promieniowania słonecznego w atmosferze i mechanizmy powstawanie ozonu. 
Zmiany składu gazowego zachodzące w stratosferze i troposferze. Przyczyny powstawania dziury 
ozonowej. Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego ma środowisko morskie. 
Mechanizmy obronne organizmów morskich przed nadmiernym oddziaływaniem promieniowania 
UV. Emisje naturalne i antropogeniczne z biosfery do atmosfery (monoterpeny, siarczek metylu, 
podtlenek azotu). Powstawanie kwaśnych deszczy i ich oddziaływanie na środowisko naturalne. 
Główne naturalne i antropogeniczne źródła emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, 
metanu i tlenków azotu. Efekt cieplarniany i jego konsekwencje dla funkcjonowania 
ekosystemów morskich. Charakterystyka produkcji pierwotnej mórz i oceanów i omówienie 
zasadniczych czynników środowiskowych wpływających na te procesy. Specyfika fotosynteza w 
środowisku morskim i fotoaklimatyzacje oraz fotoadaptacje obserwowane na poziomie 
komórkowym i populacyjnym występujące u glonów morskich. Znaczenie produkcji pierwotnej 
mórz w przekształcaniu dostępnej puli CO2 oraz powstawaniu metanu i innych gazów 
szklarniowych. Zasoby węgla nieorganicznego i organicznego w oceanach, mechanizmy 
przemiany związków organicznych i charakterystyka obiegu węgla w biosferze. Scenariusze 
przyszłych zmian w tempie produkcji pierwotnej oceanów i ich konsekwencje dla oceny 
kierunków zmian globalnych klimatu na Ziemi. Wpływ ocieplenia oraz promieniowania UV na 
morskie ekosystemy polarne - stan obecny a prawdopodobne scenariusze i konsekwencje zmian  
organizacji Ŝycia, ze szczególnym uwzględnieniem pelagialu. Gospodarcze skutki pogłębiających 
się zmian klimatu w rejonach polarnych i innych waŜnych rejonach oceanu światowego.  
Umiejętności i kompetencje: 
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Umiejętność krytycznej oceny róŜnych spojrzeń na skomplikowaną materię zmian globalnych w 
ekosystemach morskich. Umiejętność przedstawiania argumentacji w dyskusji naukowej. 
Wypracowywanie spójnego stanowiska po dyskusji.  
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Falkowski P., Woodhead A., 1992. Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea, 
Plenum Press, New York 
Hanson R., 2000. The Changing Ocean Carbon Cycle, Cambridge University Press 
Lieth H., Whittaker R., 1975. Primary Productivity of the Biosphere, Springer-Verlag, New York 
Mora S., 2000. The Effects of UV Radiation in the Marine Environment, Cambridge University 
Press 
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EKOBIOTECHNOLOGIA MORSKA – PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 
 

Nazwa przedmiotu   

Gatunki obce w środowisku morskim 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Monika Normant 

Liczba godzin zajęć 30, w tym: 
15 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
- wykład: prezentacje multimedialne 
- ćwiczenia: praktyczne w laboratorium, w 
formie bloków 5 x 45 min 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
- wykład: zaliczenie na ocenę 
- ćwiczenia: kolokwium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagroŜeniem spowodowanym introdukcją 
gatunków poza naturalny zasięg ich występowania. 
Treści programowe: 
Wykład: Gatunków nierodzime - problem globalny, zagraŜający rodzimej róŜnorodności 
biologicznej. Terminologia. Kierunki i sposoby introdukcji gatunków obcych, introdukcja 
pierwotna i wtórna. Charakterystyka wybranych gatunków z listy stu najbardziej inwazyjnych na 
świecie. Globalne ocieplenie a gatunki nierodzime w rejonach polarnych. Czynniki determinujące 
utworzenie populacji w nowym rejonie. Skutki ekologiczne i ekonomiczne wynikające z introdukcji 
gatunków obcych. Gatunki obce jako źródło pokarmu człowieka, hodowle gatunków obcych i ich 
wykorzystanie w biotechnologii. Sposoby zapobiegania introdukcjom nowych gatunków, 
konwencja IMO (International Maritime Organization) dotycząca kontroli wód balastowych, 
aspekty prawne. Kontrola i zarządzanie zasobami gatunków obcych. Gatunki obce w kontekście 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Bazy danych. 
 
Ćwiczenia: Zapoznanie się z biologią i ekologią wybranych gatunków, z listy 100 najbardziej 
inwazyjnych na świecie. Określenie róŜnic biometrycznych i kondycji osobników tego samego 
gatunku z róŜnych rejonów. Badania czynników determinujących utworzenie populacji w nowym 
rejonie, jak np. wysoka płodność i wszystkoŜerność, w odniesieniu do wybranych gatunków. 
Tolerancja na czynniki środowiska – porównanie z gatunkami rodzimymi. Skutki ekologiczne – 
oddziaływanie gatunku nierodzimego na inne gatunki (konkurencja i wypieranie, drapieŜnictwo i 
pasoŜytnictwo), zespoły (dominacja) czy ekosystem (filtracja). Skutki ekonomiczne (porastanie). 
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość gatunków obcych, zrozumienie ich funkcjonowania oraz 
umiejętność przewidywania skutków ich obecności w środowisku morskim. 
Wykaz literatury: 
- podstawowej: 
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Leppäkoski E. Gollasch S., Olenin S. (red.), 2002. Invasive Aquatic Species of Europe. 
Distribution, 
Impacts and Management. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. 
Lockwood J.L., Hoophes M.F., Marchetti M.P., 2007. Invasion Ecology. 4th Edition. Blackwell 
Publishing. 
 
- uzupełniającej: 
Gollasch S., Leppäkoski E., 1999. Initial Risk Assessment of Alien Species in Nordic Coastal 
Waters. 
Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 
Schernewski G., Schiewer U. (red.), 2002. Baltic Coastal Ecosystem Structure, Function 
and Coastal Zone Management. Ceedes Series, Springer, Berlin. 
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Nazwa przedmiotu   

Choroby i zmiany patologiczne organizmów morskich 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Katarzyna Smolarz 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 3 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 1 lub II, 3 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny dla specjalności 
Ekobiotechnologia morska 
fakultatywny dla pozostałych specjalności 

Język wykładowy: 
polski, angielski 

Metody dydaktyczne: 
Asymilacja z wiedzy, Klasyczne metody 
problemowe 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę 
Wykłady: zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
biologia ogólna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących diagnostyki chorób i 
ich aplikacji w badaniach fauny morskiej. W oparciu o podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu, 
student po zajęciach powinien prawidłowo scharakteryzować stan zdrowia organizmów z 
wykorzystaniem metod diagnostyki makroskopowej i mikroskopowej. 
Treści programowe:  
Wykład obejmuje charakterystykę stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu oraz róŜnego 
rodzaju odstępstw od tego stanu, których wynikiem jest uszkodzenie funkcji lub struktury 
organizmu. Definicje choroby, czynnika chorobotwórczego, stres jako czynnik chorobotwórczy, 
diagnostyka u bezkręgowców i kręgowców morskich. W trakcie wykładów szeroko nakreślone 
będzie oddziaływanie róŜnego rodzaju czynników chorobotwórczych, których działanie powoduje 
przekroczenie zdolności organizmu do adaptacji, wywołując szkodliwe następstwa. Przedmiotem 
wykładu jest takŜe omówienie aktualnie rozpoznanych chorób i zmian patologicznych oraz ich 
konsekwencji na róŜnych poziomach organizacji organizmu, populacji i ekosystemu. Wykład 
łączy w sobie dwa kluczowe zagadnienia: zanieczyszczenie środowiska oraz opis 
morfologicznych i cytologicznych zmian w organizmie. Jednym z celów wykładu jest analiza i 
ocena stopnia zagroŜenia bezkręgowców, będących waŜnym ogniwem sieci troficznej Bałtyku 
oraz idealnymi bioindykatorami zanieczyszczeń, ze strony róŜnorodnych czynników 
chorobotwórczych. W ramach wykładu przewiduje się takŜe oszacowanie przydatności zmian 
patologicznych jako wskaźników stopnia zanieczyszczenia środowiska. 
 
Ćwiczenia: Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów ze standardowymi technikami 
histologicznymi umoŜliwiającymi przestrzenną ocenę zmian chorobowych na poziomie 
organizmu. Powstawanie i rodzaje zmian anatomopatologicznych (zmiany wsteczne, zapalenia, 
nowotwory, zakaŜenia pasoŜytnicze). Odpowiedź komórek i tkanek o charakterze uszkodzenia, 
adaptacji lub zmian na poziomie genetycznym na skutek oddziaływania stresogenów 
środowiskowych. Choroby epizootyczne w populacjach naturalnych.  
 
Umiejętności i kompetencje: Po zajęciach student powinien bezproblemowo korzystać z metod 
diagnostyki makroskopowej i mikroskopowej. Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej i 
praktycznej student powinien prawidłowo rozróŜniać podstawowe tkanki zwierzęce, potrafić 
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scharakteryzować zmiany anatomopatologiczne w nich występujące oraz określić stopień 
występowania ewentualnych epizoocji wśród badanych populacji organizmów morskich i umieć 
je powiązać ze stanem środowiska morskiego 

Wykaz literatury  
- podstawowej: 

1. Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., 2002. Podstawy ekotoksykologii, Wyd. PWN 
2. Klatt E. C., Edward C., Klatt MD., Vinay, Kumar MD., Kumar V., 2000. Rewiev of 

pathology, W B Saunders; 1st edition 
 
- uzupełniającej: 

3. Cotran R. S., Kumar V., Collins T., Robbins S. L., 1999. Pathologic basis of disease, W B 
Saunders; 6th edition  

4. Hochberg F.G., 1990. Diseases of marine animals Vol. III, Introduction, Mollusca: 
Cephalopoda, Crustacea, etc. to Urochordata., Kinne O. (red), Biologische Anstalt 
Helgoland, Hamburg; 

5. Howard D., Lewis E.j., Keller J., Smith C.S., 2004, Histological techniques for Marine 
bivalve mollusks and crustaceans, NOAA 

6. Kammenga, J., Laskowski, R., 2000. Demography in Ecotoxicology. John Wiley &Sons. 
7. Kinne O. 1980. Diseases of marine animals Vol. I, General aspects, Protozoa to 

Gastropoda, Wiley & Sons 
8. Kuryszko J., Zarzycki J., Histologia zwierząt, 2000, Państwowe wydawnictwo Rolnicze i 

Leśne, Warszawa 
9. Malicka E., Materiały pomocnicze do ćwiczeń z histopatologii zwierząt, 2008, SGGW, 

Warszawa 
10. Sawicki W., Histologia, 2008, Wydawnictwo lekarskie PZWL Walker C.H.  
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Nazwa przedmiotu Genetyka organizmów morskich 

 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Rafał Lasota 
 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład  
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 5  
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: wykład w formie 
prezentacji multimedialnej,  
ćwiczenia w laboratorium i w pracowni 
komputerowej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin 
(wykład), zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: podstawy genetyki 
organizmów morskich 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z aktualną problematyką badawczą z zakresu szeroko rozumianej genetyki 
organizmów morskich. 
 
Treści programowe:  
Wykład: Zajęcia są poświęcone aktualnej problematyce badawczej z zakresu genetyki 
molekularnej, populacyjnej i biotechnologii na przykładzie morskich gatunków modelowych. 
Studenci zostaną zapoznani z najnowszymi metodami molekularnymi stosowanymi w genetyce 
populacyjnej organizmów morskich (izoenzymy, RFLP, DGGE, SSCP, RAPD, AFLP, mtDNA, 
SNPs) oraz ich właściwym doborem w rozwiązywaniu postawionych problemów naukowych. 
Omówiona zostanie: zmienność genetyczna naturalnych populacji i główne procesy które ją 
kształtują (zmiany demograficzne, selekcja, migracja, izolacja, strefy hybrydyzacji), filogeneza i 
filogeografia, występowanie i identyfikacja gatunków kryptycznych w środowisku morskim, 
procesy genetyczne towarzyszące inwazjom biologicznym (efekt załoŜyciela, adaptacja w 
nowych warunkach środowiska, identyfikacja populacji źródłowych, drogi migracji). Część zajęć 
zostanie poświęcona aplikacji metod genetycznych w marikulturze (polepszanie jakości cech 
uŜytkowych-chów selektywny, chów wsobny, poliploidyzacja, inŜynieria genetyczna, genetyczne 
podstawy oporności; efekty genetyczne hodowli, interakcje populacji hodowlanych z 
naturalnymi), rybactwie (zmiany w strukturze genetycznej ryb w następstwie selektywnego 
odłowu). Ponadto wykład obejmie problematykę dotyczącą zmian genetycznych powstających na 
skutek zanieczyszczenia środowiska morskiego (wpływ na konstytucję genetyczną populacji, 
mutacje genowe i chromosomowe, choroby genetyczne, nowotwory) oraz ochrony i zarządzania 
naturalnymi zasobami morza (zastosowanie metod molekularnych w identyfikacji gatunków i 
zasięgów ich występowania, ochrona bioróŜnorodności na poziomie genetycznym). 
 
Ćwiczenia: Ćwiczenia poświecone będą poznaniu metod analizy i modyfikacji genomu oraz 
analiz statystycznych wykorzystywanych w badaniach genetycznych. Przedstawione zostaną 
sposoby wykrywania polimorfizmu markerów klasy I i II (elektroforetyczny rozdział DNA i 
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białek) oraz markerów związanych z polimorfizmem chromosomowym (barwienie technika CBG 
oraz AgNOR). Część laboratoryjna z zakresu genetyki populacji organizmów morskich obejmie 
aplikacje metody izoenzymów w identyfikacji gatunków kryptycznych w obrebie taksonu 
Mytilus, analizie zmienności genetycznej w mikro- i makroskali geograficznej u Macoma 
balthica. Studenci zapoznają się takŜe z najnowszymi modelami matematycznymi, metodami 
statystycznymi i oprogramowaniem komputerowym stosowanym w genetyce populacyjnej. 
 
Umiejętności i kompetencje: zrozumienie procesów zachodzących na poziomie molekularnym; 
interpretacja struktury genetycznej populacji z uwzględnieniem determinujących ją procesów 
historycznych i współczesnych;  umiejętność wykorzystania wyników badań genetycznych w 
ekologii, ochronie środowiska, zarządzaniu Ŝywymi zasobami morza, hodowli i produkcji w 
sektorze akwakultury; 
znajomość podstawowych technik informatycznych i laboratoryjnych stosowanych w badaniach 
genetycznych 
Wykaz literatury: 
- podstawowej:  
Charon K., Switoński M., 2006. Genetyka zwierząt, Wyd. PWN, Warszawa 
Beaumont A.R., 1994. Genetics and evolution of aquatic organisms, Chapman & Hall 
Freeland J.R. 2008. Ekologia molekularna. Wyd. PWN, Warszawa 
- uzupełniającej: 
Beaumont A.R., K. Hoare. 2003. Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture, 
Wiley-Blackwell 
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Nazwa przedmiotu   

Ekotoksykologia morza 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec 
(wykład); mgr Agata Błaszczyk (ćwiczenia) 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykład 

15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 2 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: prezentacja multimedialna i film 
Ćwiczenia: doświadczenia laboratoryjne, 
testy 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny 
Ćwiczenia: wykonanie doświadczeń, sprawozdania, 
kolokwium 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Biologia, chemia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wykład: Zapoznanie z głównymi zanieczyszczeniami występującymi w morzach i przedstawienie 
ich wpływu na ekosystemy morskie. 
Ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi metodami oceny wpływu zanieczyszczeń na 
organizmy wodne. 
Treści programowe:  
Wykład: Charakterystyka głównych grup zanieczyszczeń występujących w środowisku morskim. 
Biotoksyny produkowane przez organizmy morskie. Globalny transport zanieczyszczeń w 
ekosystemie morskim. Biokoncentracja, biomagnifikacja i biotransformacja zanieczyszczeń w 
organizmach wodnych. Efekty biochemiczne i fizjologiczne działania związków toksycznych. 
Wpływ zanieczyszczeń na organizmy, populacje i ekosystem. Interakcje związków toksycznych. 
Ewolucja odporności na zanieczyszczenia. Metody oceny skutków ekologicznych działania 
zanieczyszczeń.  
 
Ćwiczenia: Zasady wykonywania testów ekotoksykologicznych na organizmach wodnych; testy 
na mezozespołach. 
 
Umiejętności i kompetencje: Ocena zagroŜenia i oszacowanie ryzyka związanego z 
występowaniem zanieczyszczeń w środowisku morskim. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Namieśnik J., Jaśkowski J., 1995. Zarys ekotoksykologii, EKO-Pharma, Gdańsk 
Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., 2002. Podstawy ekotoksykologii, Wyd. PWN, 
Warszawa 
Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, Wyd. PWN, Warszawa 
Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia – od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. 
Rolnicze i Leśne, Warszawa. 
Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska, Wyd. PWN, Warszawa 
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Nazwa przedmiotu   

Marikultura 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Maciej Wołowicz, prof. UG, dr hab. Mariusz Sapota, dr Sabina Jodłowska, dr 
Stella Mudrak-Cegiołka, pracownicy ZEEOM 
Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Hodowle organizmów wodnych prowadzone są zarówno w celach konsumpcyjnych (ryby, 
skorupiaki, rośliny i mięczaki), jak i dla pozyskania cennych substancji, wykorzystywanych w 
wielu gałęziach przemysłu. Gospodarka wykazuje olbrzymie zapotrzebowanie na naturalne i często 
unikalne związki znajdujące się w organizmach morskich (związki wytwarzane przez glony o 
właściwościach antywirusowych, antygrzybicznych i antybakteryjnych oraz farmaceutyki i 
preparaty bogate w szeroką gamę związków mineralnych, kosmetyki, antybiotyki, barwniki, 
preparaty wzmacniające i regulujące metabolizm, unikalne glonowe związki Ŝelujące jako 
alternatywa dla Ŝelatyny pochodzenia zwierzęcego). Hodowle organizmów wodnych mogą być 
takŜe narzędziem wykorzystywanym przy restytucji gatunków chronionych i zagroŜonych 
wyginięciem. Celem zajęć jest omówienie najwaŜniejszych grup roślin (mikro- i makroglonów) i 
zwierząt morskich (bezkręgowców i kręgowców) wykorzystywanych w marikulturze oraz 
zapoznanie się z metodami hodowli najbardziej reprezentatywnych gatunków. Omówiona zostanie 
takŜe specyfika hodowli zooplanktonowych, które mogą  posłuŜyć jako Ŝywy pokarm dla innych 
hodowanych zwierząt. Przedstawiona zostanie rola, jaką odgrywa marikultura w działalności 
ekonomicznej człowieka, w sektorze spoŜywczym oraz przemysłowym. Na przykładzie wybranych 
ekosystemów wykorzystywanych do celów intensywnej marikultury, omówione zostaną 
niebezpieczeństwa wynikające z faktu prowadzenia tego typu działalności oraz zagroŜenia 
wprowadzania gatunków obcych lub chorobotwórczych. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Duff, J., Getchis T., Hoagland P., 2003. A Review of Legal and Policy Constraints to Aquaculture 
in the U.S. Northeast. Aquaculture White Paper No. 5, NRAC Publication No. 03-005. 
Environmental Protection Agency (EPA). 2004. 40 CFR Part 451: Effluent limitations guidelines 
and new source performance standards for the concentrated aquatic animal production point source 
category; final rule. Federal Register 69(162):51982-51930 
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 1986. The production of fishmeal 
and oil. FAO Fisheries Technical Paper 142, FAO Fisheries Department, Rome. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2004. The State of World 
Fisheries and Aquaculture 2004. Rome. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2005. Guidelines for the Eco-
Labeling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries. Rome. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2006. State of world aguaculture: 
2006. FAO Fisheries Technical Paper 500. FAO Fisheries Department, Rome. 
ICES. 1996. Report of the working group on environmental interaction of mariculture. ICES C.M., 
Nantes. 
Imai T., 1980. Aquaculture In Shallow Seas: Progress In Shallow Sea Culture, A. A. Balkema/  
Rotterdam. 
Lee C.S., O`Bryen P., Marcus N. 2005. Copepods in Aquaculture, Blackwell 
Richmond A., 2004. Microalgal culture – biotechnology and applied phycology, Blackwell Science 
Sikirski Z.E., 1992, Morskie Surowce śywnościowe, Wyd. NT, Warszawa. 
Stottrup J., McEvoy L.,  2003. Live feeds in marine aquaculture, Blackwell Publishing Anderson 
R.A., 2005. Algal culturing techniques, Elsevier Academic Press 
Wessells C.R., Cochrane K., Deere C., Wallis P., Willmann R., 2001. Product certification and eco-
labeling for fisheries sustainability. FAO Fisheries Technical Paper No. 422. FAO 
Fisheries Department, Rome. 
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Nazwa przedmiotu: 
Struktura i funkcjonowanie sieci troficznych w środowisku 
morskim 
 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 
 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
15 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: 
obligatoryjny 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z wykorzystaniem technik 
multimedialnych 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Wykład-egzamin 
Ćwiczenia-zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Oceanografia biologiczna, Oceanografia chemiczna, Botanika morska, Biologia fauny morskiej, 
Ekologia ogólna i populacyjna, Ekologia morza 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie struktury i zasad funkcjonowania sieci troficznej w środowisku morskim 
Treści programowe: 
Wykład: Definicja i wyróŜniki sieci troficznej. Nowoczesne metody określania źródeł materii 
organicznej w ekosystemach morskich i powiązań troficznych w obrębie biocenozy na tle metod 
klasycznych. Konstruowanie sieci troficznej w oparciu o skład pokarmowy organizmów, zróŜnicowanie 
przestrzenne i dynamika. Parametry opisujące w sposób ilościowy i jakościowy przepływ energii, 
funkcjonowanie i stabilność sieci troficznych. Sieć troficzna Morza Bałtyckiego na przykładzie Zatoki 
Gdańskiej - wykorzystanie izotopów naturalnych. Teorie sieci troficznej. Podstawy analizy neuronowej 
typu Network Analysis i jej wykorzystanie do oceny procesów zachodzących w ekosystemie i 
prognozowania ewolucji ekosystemu. Współczesna problematyka badawcza związana z analizą sieci 
troficznej - róŜnorodność biologiczna, transfer zanieczyszczeń w łańcuchu pokarmowym, ochrona i 
zarządzanie strefą brzegową.. 
 
Ćwiczenia: Metody określania zaleŜności pokarmowych w obrębie biocenozy dennej w oparciu o skład 
diety i stosunek izotopów naturalnych węgla i azotu. Charakteryzowane są główne parametry sieci 
troficznej (liczba poziomów troficznych, rozmieszczenie węgla na róŜnych poziomach troficznych, 
liczba pionowych szlaków energetycznych), które determinują kształt piramidy troficznej. Analizuje się 
kierunki transferu energii i ilość węgla przepływającego przez sieć troficzną oraz oblicza się 
współczynniki biomagnifikacji metali. 
 
Umiejętności i kompetencje: Rozumienie mechanizmów przepływu energii w ekosystemach morskich 
ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań pokarmowych w obrębie biocenozy; umiejętność 
konstruowania sieci troficznej i definiowania jej głównych atrybutów oraz szacowania ilościowego 
strumieni węgla i azotu w piramidzie troficznej. 
 
Wykaz literatury  
- podstawowej:  
Polis G.A., Winemiller K.O., 1996. Food Webs: Integration of Patterns and Dynamics. Chapman and 
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Hall, New York 
Belgrano A., Scharler U.M., Dunne J., Ulanowicz R.E., 2005. Aquatic Food Webs. An Ecosystem 
Approach. Oxford University Press, Oxford 
Rundel P.W., Ehleringer J.R., Nagy K.A., 1989. Stable isotopes in ecological research. Springer-Verlag, 
New York 
- uzupełniającej: 
Coleman D.C., Fry B., 1991. Carbon Isotope Techniques. Academic Press, San Diego 
Karasov W.H., Martinez del Rio C., 2007. Physiological Ecology: How Animals Process Energy, 
Nutrients and Toxins. Princeton University Press, Princeton 
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CHEMIA MORZA I ATMOSFERY – PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE  
 

Nazwa przedmiotu   

Seminarium magisterskie (ChMiA) 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): samodzielni pracownicy naukowi 
ZChMiOŚM 

Liczba godzin zajęć 90, w tym:  
90 ćw. lab. (po 15 godz. w semestrze 1 i 2, 
po 30 godz. w semestrach 3 i 4). 
 

Liczba punktów ECTS 30, w tym: 
- I rok (1 i 2 semestr)  - 4 
- II rok (3 i 4 semestr) - 26 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I rok - 2 semestr, II rok - 3 i 4 
semestr 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie pracy seminaryjnej oraz  magisterskiej. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Chemia osadów 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. BoŜena Graca 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 5 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I,1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: rzutnik multimedialny 
Ćwiczenia: sprzęt to badań chemicznych, 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie 
pozytywnych ocen (sprawdziany, prezentacje 
rezultatów przeprowadzonych badań i 
eksperymentów), 
Uczestnictwo w wykładach, pozytywne zaliczenie 
egzaminu końcowego przeprowadzonego w formie 
ustnej 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
podstawy chemii analitycznej, oceanografia chemiczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z 
chemią osadów. Wykład dostarcza informacji o znaczeniu osadów dennych w ekosystemie i 
czynnikach oraz procesach kształtujących ich skład chemiczny. Omówione są metody pobierania 
oraz badań składu chemicznego osadów i wód interstycjalnych, wymiany składników w strefie 
kontaktu wody z osadem.  
 
Treści programowe:  
Wykład: Procesy warunkujące powstawanie osadów dennych. Znaczenie osadów dennych w 
środowisku wodnym. Czynniki naturalne i antropogeniczne kształtujące właściwości chemiczne 
osadów dennych. Cykl krąŜenia pierwiastków w strefie kontaktu wody z osadem na przykładzie 
pierwiastków odŜywczych. Węgiel i pierwiastki odŜywcze w osadach Bałtyku i innych akwenów. 
Metody pobierania próbek osadów ich konserwacji i przechowywania. Analizy sekwencyjne w 
badaniach składu chemicznego osadów na przykładzie fosforu. Wody interstycjalne - metody 
odzyskiwania, skład chemiczny, czynniki kształtujące zmienność. Skład chemiczny wód 
interstycjalnych w Bałtyku. Metody badań wymiana składników pomiędzy osadami i wodą 
naddenną. 
 
Ćwiczenia: Oznaczanie form fosforu w osadzie metodą analizy sekwencyjnej. Oznaczenie 
poprzedza pobranie próbek w środowisku i przeprowadzenie podstawowych analizy (wilgotność, 
strata przy praŜeniu, analiza sitowa) oraz pomiarów z zastosowaniem elektrod (pH, Eh). 
Odzyskiwanie wód interstycjalnych i analiza soli pokarmowych, siarkowodoru, wapnia, magnezu 
oraz alkaliczności w uzyskanych próbkach.  
Inkubacje osadów w celu oszacowania wymiany składników w strefie kontaktu wody z osadem. 
Przygotowanie i prezentacja wyników badań przeprowadzonych podczas ćwiczeń  
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Umiejętności i kompetencje: Przedmiot przygotowuje do samodzielnego zaplanowania i 
przeprowadzenia badań chemicznych osadów dennych  

Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Schulz, i M., Zabel 2000 (red.), Marine Geochemistry. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg 
(http://books.google.pl/books?id=zi9oKsbrotMC&printsec=frontcover&source=gbs_summary_r
&cad=0#v=onepage&q=&f=false) 
Starmach, K., Wróbel, S., i Pasternak, K., (red.), Hydrobiologia. Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 
Bolałek, J., 1993. KrąŜenie materii między wodą naddenną a osadem na przykładzie Zatoki 
Puckiej. Rozprawy i monografie Uniwersytetu Gdańskiego nr 186, 144 s. 
Graca, B., 2009, Dynamika przemian azotu i fosforu w strefie kontaktu wody z osadem dennym 
w Zatoce Gdańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego  
-uzupełniającej: 
Wulff, F., Rahm, L.A. i Larsson, I.P., (red.), 2001, A systems analysis of the Baltic Sea 
E.M. Emelyanov (red.), 2002, Geology of the Gdańsk Basin, Baltic Sea. Russian Academy of 
Sciences, Yantarny skaz, Kaliningrad 
Libes, S.M., 1992. An introduction to marine biogeochemistry. Wiley and Sons, New York, 743 
s. 
 

Czasopisma naukowe 
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Nazwa przedmiotu   

Fotochemia wód naturalnych 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Waldemar Grzybowski  
 
Liczba godzin zajęć 60,  w tym:   
30 godz. wyk.  
30 godz.  ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1  
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny/fakultatywny dla 
pozostałych specjalności 

Język wykładowy: polski (moŜliwy angielski) 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z elementami prezentacji  
multimedialnej 
Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące 
pomiary i eksperymenty  

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

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Wprowadzenie do fotochemii środowiska 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: poznanie procesów chemicznych odpowiadających za oddziaływanie 
światła słonecznego z nieoŜywionymi składnikami wód naturalnych 
Treści programowe:  
Wykład: 
-pierwotne reakcje fotochemiczne w wodach naturalnych (fotodegradacja chromoforowej materii 
organicznej, redukcja Ŝelaza; redukcja azotanów; jakościowe i ilościowe zmiany rozpuszczonej 
materii organicznej), 
- wtórne reakcje chemiczne w wodach naturalnych, wpływ produktów reakcji wtórnych na 
elementy ekosystemów wodnych, 
- mechanizmy tworzenia reaktywnych form tlenu i wolnych rodników, 
- przekształcenia związków organicznych w wyniku działania radiacji słonecznej: izomeryzacja, 
redukcja, utlenianie, addycja, 
- fototodegradacja zanieczyszczeń organicznych w wodach naturalnych, 
- wykorzystanie procesów fotokatalitycznych w oczyszczaniu ścieków. 

Ćwiczenia: 

-obserwacje zmian właściwości optycznych wód naturalnych pod wpływem radiacji słonecznej 
(rola promieniowania UV); określenie wydajności kwantowej fotodegradacji chromoforowej 
materii organicznej (CDOM);  
- wykrywanie azotynów powstających w wyniku fotoredukcji azotanów 
- wykrywanie Ŝelaza (II) tworzonego w „fotokatalizowanej” reakcji Fentona  
- określenie wpływu promieniowania słonecznego na biodegradowalność wybranych 
zanieczyszczeń organicznych 
-rola wolnych rodników w procesach fotochemicznych: zmiana efektywności  fotodegradacji 
CDOM w obecności „wymiataczy” wolnych rodników  
- degradacja chromoforowej rozpuszczonej materii organicznej w mieszaninie z dwutlenkiem 
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tytanu jako przykład fotokatalizy w środowisku heterogenicznym 
- prezentacja wybranych problemów z zakresu fotochemii wód naturalnych w oparciu o literaturę 
naukową. 
 
Umiejętności i kompetencje: umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentów 
mających na celu badanie fotodegradacji substancji rozpuszczonych w wodach 
naturalnych     
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Stephen de Mora, Serge Demers, Maria Vernet (eds.), 2000, The effects of UV radiation in the 
marine environment, Cambridge University Press, Cambridge 
Pierre Boule (wyd.), Environmental Photochemistry Part I (Handbook of Environmental 
Chemistry), 1999, Springer, Berlin Asa Leifer, The kinetics of environmental aquatic 
photochemistry, 1988, Oxford University Press, Oxford 
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Nazwa przedmiotu   

Metale w środowisku morskim 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Magdalena Bełdowska 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: projektor multimedialny 
Ćwiczenia: naczynia i sprzęta 
laboratoryjny do analizy chemicznej 
metali w środowisku morskim 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
wykład: egzamin 
ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: chemia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Obieg metali w przyrodzie z wyszczególnieniem środowiska morskiego. Metale w 
osadach morskich, w wodzie morskiej, w organizmach morskich oraz w atmosferze. 
Emisja/re-emisja metali z osadów do wody i z wody do powietrza. Omówienie roli 
warstw granicznych: osad-woda; haloklina; termoklina; woda-powietrze, w krąŜeniu 
metali. Toksyczność metali. StęŜenie metali w Bałtyku i w innych rejonach świata. 
Oznaczanie stęŜenia metali w róŜnych komponentach środowiska (aerozole, woda, 
zawiesina, organizmy morskie, osad): pobieranie próbek środowiskowych; 
przygotowanie próbek do analizy; analiza ilościowa metali, zaprezentowanie i omówienie 
zebranych wyników. 
Treści programowe: (opisane oddzielnie dla wykładu i ćwiczeń) 
Wykład: 
- Toksyczność metali 
- Obieg metali (omówienie źródeł, głównych nośników)  
- Metale w osadach morskich          
- Metale w wodzie morskiej          
- Metale w organizmach morskich         
- Metale w atmosferze           
- Raporty HELCOM-u           
- StęŜenie metali w Bałtyku i innych rejonach świata (podsumowanie)   
Ćwiczenia: 
-zapoznanie róŜnych metod analizy metali w środowisku morskim 
- pobieranie próbek           
- przygotowanie próbek do analizy ilościowej (homogenizacja, nawaŜki, mineralizacja, 
zastosowanie wzorca wewnętrznego, porównanie metod)    
- analiza ilościowa metali                   
- przygotowanie projektu analizy wybranych metali w środowisku morskim; wykonanie projektu; 
zaprezentowanie i omówienie zebranych wyników   
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Umiejętności i kompetencje: Znajomość obiegu metali w środowisku morskim ze szczególnych 
uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Umiejętność oznaczania stęŜenia metali w róŜnych 
komponentach środowiska (aerozole, woda, zawiesina, organizmy morskie, osad) 

Wykaz literatury  
- podstawowej:  
1. Dojlido J.R., 1995, Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i  
Środowisko, Białystok, s. 242  
2. Kabata-Pendias A., Pendias H., 1993, Biogeochemia pierwiastków śladowych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 400, 
3. Pempkowiak J., 1997, Zarys Geochemii Morskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk, s.171 
- uzupełniającej: 
4. Szefer P., 2002, Metals, metalloids and radionuclides In the Baltic Sea ecosystem. Elsevier, 
Amsterdam, s. 752 
 
 Czasopisma naukowe 
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Nazwa przedmiotu   

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. inŜ. ElŜbieta Niemirycz , 
dr inŜ. Marta Staniszewska 

Liczba godzin zajęć, 60 w tym:  
30 wykład 
30 ćw. lab 

Liczba punktów ECTS: 5 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykłady ilustrowane prezentacjami 
multimedialnymi. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
prezentacje  pomiarów i testów, 
wykonywanie posterów, dyskusja na temat 
zagroŜenia TOZ środowiska. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin pisemny na ocenę 
Ćwiczenia:  kolokwium, sprawozdanie z ćwiczeń 
 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zagroŜeniem środowiska szczególnie szkodliwymi substancjami 
chemicznymi, kryteriami warunkującymi stopień szkodliwości substancji, procesami przemian 
Trwałych Związków Organicznych w środowisku oraz instrumentalnymi metodami badania 
związków organicznych w środowisku. 
 
Treści programowe:  
Wykład: Fizyczne, chemiczne i toksykologiczne właściwości Trwałych Zanieczyszczeń 
Organicznych, warunkujące wybór związku chemicznego do listy substancji niebezpiecznych; 
Źródła TZO w środowisku: pierwotne i wtórne antropogeniczne oraz  naturalne; Rola depozycji 
atmosferycznej w skaŜeniu środowiska wodnego przez TZO; podział depozycji pomiędzy 
powierzchnię lądu i morza; TZO w biotycznych i abiotycznych elementach środowiska – 
poziomy (paterny TZO) oraz przemiany (degradacja TZO w wodzie,  osadach dennych i 
organizmach); Drogi wchłaniania TZO przez organizmy wodne i człowieka; Metody ograniczania 
poziomu TZO w środowisku.  
 
Ćwiczenia: Oznaczanie wybranych TZO w róŜnych elementach środowiska (woda, zawiesina, 
organizmy, osad denny); Pobieranie i przechowywanie próbek środowiskowych; Procedury 
przygotowywania próbek do analizy bioindykacyjnej (system Microtox); Procedury 
przygotowywania próbek do analizy chemicznej (GC-MS); Opracowanie wyników uzyskanych 
metodykami bioindykacyjną i chemiczną. 
 
Umiejętności i kompetencje:  znajomość specyfiki obecności Trwałych Zanieczyszczeń 
Organicznych w środowisku wodnym , pobór próbek środowiskowych, wykonywanie analiz 
chemicznych. 
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Wykaz literatury  
-podstawowej: 

1. Niemirycz E., 2006, Halogenowane związki organiczne w ekosystemach rzecznych i 
odpływ tych związków do Morza Bałtyckiego, Wyd. IMGW, 121 

2. Niemirycz E., 2008, Halogenated organic compounds in the environment in relation 
to climate change, Environmental Monitoring Library, Warsaw, 130 

3. Dojlido J., 1995, Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 
342 

4. Dojlido J., Zerbe J.,1997, Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Wyd. 
Arkady, 271 

-uzupełniającej:  
1. Baltic Sea Environmental Proceedings, No119, Hazardous substances of specific 

concern to the Baltic Sea, Helcom 2009 
2. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru morza Bałtyckiego        z 

9.04.1992 
3. Materiały Ministerstwa Środowiska, 2007-2009 
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Nazwa przedmiotu   

Pracownia magisterska (ChMiA) 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): pracownicy ZChMiOŚM 

Liczba godzin zajęć 195, w tym:  
195 ćw. lab. (po 75 godz. w semestrze 2 i 3, 
45 godz. w semestrze 4) 
 
 

Liczba punktów ECTS: 16 
- I rok (2 semestr)  - 6 
- II rok (3 i 4 semestr) - 10 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Opracowanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych dla potrzeb pracy magisterskiej. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Dorota Burska 

Liczba godzin zajęć, 75 w tym:  
75 ćw.  

Liczba punktów ECTS: 7 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia 
praktyczne w morzu 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: aktywny 
udział w zajęciach, opracowanie uzyskanych 
wyników 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
oceanografia chemiczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie metod pobierania próbek osadów, wody, zawiesin w środowisku morskim. Planowanie 
działań na morzu, kolejność pobierania próbek, pomiarów i analiz chemicznych, weryfikacja 
uzyskanych wyników. Interpretacja uzyskanych przestrzennych (pionowych i poziomych) oraz 
czasowych zmian analizowanych parametrów chemicznych, fizycznych, meteorologicznych - 
ocena stanu środowiska morskiego. 
Treści programowe: 
Pomiar parametrów fizycznych w kolumnie wody m.in.: temperatury, zasolenia, prędkości 
dźwięku oraz podstawowych parametrów meteorologicznych w tym oświetlenia docierającego do 
powierzchni morza (PAR, UV-A, UV-B). Pobieranie wody do analizy substancji rozpuszczonych 
i zawieszonych (butla batymetryczna – rozeta batometrów, płyta teflonowa, siatka Garetta). 
Oznaczanie w laboratorium pokładowym m.in., stęŜenia substancji biogenicznych, tlenu, pH i 
alkaliczności. Metody pobierania zawiesiny. Filtracja próbek wody morskiej z uwzględnieniem 
rodzaju analizowanych w zawiesinie związków chemicznych. Przechowywanie i konserwacja 
sączków z zawiesiną do oznaczenia koncentracji zawiesiny ogólnej (SPM) i wybranych 
pierwiastków w zawiesinie (C, N, P, S, BSi, związki metaloorganiczne, metale w zawiesinie). 
Pobieranie osadów do analiz chemicznych (osady o nienaruszonej strukturze), podział osadów na 
warstwy, techniki oddzielania wód interstycjalnych z osadów o róŜnym stopniu uziarnienia, 
przechowywanie i konserwacja próbek. Analiza chemiczna wód interstycjalnych. Sposoby 
uzyskiwania klarowności próbek, analiza związków o wysokich stęŜeniach w próbkach o małych 
objętościach. Udział w róŜnych eksperymentach badawczych (wymiana na granicy woda-osad, 
strumienie materii organicznej itp.,) prowadzonych przez pracowników naukowych. Ocena 
rozkładów przestrzennych analizowanych parametrów chemicznych i fizycznych 
charakteryzujących wody i osady Zatoki Gdańskiej (sole biogeniczne, siarkowodór, tlen, siarczki, 
pH, Eh, zasolenie temperatura): mapy rozmieszczenia związków chemicznych, rozkład w pionie – 
chemoklina. Zajęcia prowadzone są podczas 10-dniowego rejsu na Bałtyku w ramach współpracy 
z Marynarką Wojenną RP. 
 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Posiada techniczne umiejętności pobierania próbek wody, zawiesin, osadów. Zna sposoby 
konserwacji uzyskanych próbek w zaleŜności od rodzaju dalszych analiz. Potrafi wykonać 
samodzielnie podstawowe oznaczenia chemiczne w wodzie i wodach interstycjalnych oraz 
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dokonać pomiaru parametrów fizycznych w tych mediach. Zna sposoby konserwacji i 
przechowywania pobranych próbek do dalszych analiz. Umie ocenić wiarygodność uzyskanych 
wyników oraz przyczyny ich zmienności w toni wodnej i osadach. Zna zasady bezpiecznej pracy 
na morzu. 

Wykaz literatury  
- podstawowej:  

1. Bolałek J., Falkowska L., 1999, Analiza chemiczna wody morskiej 1, Makroskładniki i 
gazy rozpuszczone w wodzie morskiej, Wyd. UG, Gdańsk, 

2. Falkowska L., Bolałek J., Łysiak-Pastuszak E., 1999, Analiza chemiczna wody morskiej 
2, Pierwiastki biogeniczne N, P, Si, Fe, Wyd. UG, Gdańsk 

- uzupełniającej:  
1. RóŜdŜyński K., Miernictwo meteorologiczne, tom 1-12, IMGW, Warszawa 1996 
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Nazwa przedmiotu  Aerozole i gazy w atmosferze 
 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Lucyna Falkowska, 
dr Anita Lewandowska 
 
Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
30 wykład 
45 ćw. lab.  

Liczba punktów ECTS: 10 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 2 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: Wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 
Ćwiczenia w terenie i w laboratorium 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Wykłady: egzamin 
Ćwiczenia: prezentacja multimedialna uzyskanych 
wyników z eksperymentów laboratoryjnych oraz 
sprawozdanie 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
chemia atmosfery 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie ewolucji składu chemicznego powietrza pod wpływem 
procesów współoddziaływania oceanu, lądu, biosfery (człowieka)  z atmosferą.  
Znaczenie metodyki badawczej w chemii atmosfery. 
Treści programowe:  
Wykład: Ewolucja atmosfery. Interakcje pomiędzy gazami, aerozolami, parą wodną i chmurami. 
Mechanizm powstawania ozonu i cykle destrukcji. Przemiany fotochemiczne i mikrobiologiczne 
związków azotu, węgla, siarki, fosforu. Substancje niebezpieczne (metale i ich organiczne 
pochodne, TZO). Depozycja atmosferyczna. Rola chemizmu atmosfery w kształtowaniu zmian 
klimatu Ziemi – sterowanie ilością oraz dystrybucją naturalnych i antropogenicznych składników 
atmosfery. Alokacja zanieczyszczeń. Aerozole i gazy odpowiedzialne za ocieplenie i ochłodzenie 
klimatu. SprzęŜenie zwrotne,  czyli wpływ klimatu na chemiczne i fizyczne procesy, a tym 
samym na kompozycję atmosfery. Bezpośrednie i pośrednie efekty aerozolowe. Konsekwencje w 
ekosystemach lądowych i morskich zmian globalnych.  
 
Ćwiczenia: Eksperymenty środowiskowe i laboratoryjne nad transformacją, depozycją i 
konsekwencjami depozycji na lądzie i w wodzie morskiej wybranych składników atmosfery 
ziemskiej. Pobieranie próbek aerozoli, opadów i gazów w strefie brzegowej morza oraz 
mikrowarstwy powierzchniowej morza, analiza chemiczna, opracowanie wyników z 
wykorzystaniem warunków meteorologicznych i trajektorii ruchu mas powietrza. Oszacowanie 
strumieni imisji i prędkości opadania gazów i cząstek aerozoli. Prezentacja otrzymanych 
wyników i ich omówienie przez studenta. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Praktyczne zapoznanie studentów z metodami pomiarowymi i obsługą sprzętu pomiarowego 
stosowanego w badaniach chemizmu atmosfery. Umiejętność doboru i wykorzystania właściwych 
metod pomiarowych i analitycznych. Prowadzenie samodzielnych analiz, omówienie własnych 
wyników aerozoli, gazów i opadów i ich interpretacja w oparciu o dane meteorologiczne i 
najnowszą literaturę światową.  
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Wykaz literatury  
- podstawowej:  
Falkowska L., 1996. Mikrowarstwa powierzchniowa morza: właściwości i procesy. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,Gdańsk -183.  
Falkowska L., K. Korzeniewski, Chemia atmosfery, 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, - 198. 
Falkowska L., A. Lewandowska, Aerozole i gazy w atmosferze-zmiany globalne, 2009. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, - 505 
Lewandowska A., L. Falkowska, Aerozole i gazy w atmosferze – przewodnik metodyczny do 
ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk,  2009, -258 
- uzupełniającej: 
Liss P.S., R.A. Duce, 1997. The sea surface and global change. Cambridge University Press, 
Cambridge, -519. 
Pye K., 1987. Aeolian dust and dust deposit. Academic Press. San Diego. -334. 
U.S. EPA., 1996. Proposed guidelines for carcinogen risk assessment. Federal Register 61: 26926. 
Sainfeld J.H., Pandis S.N., 1998. Atmospheric chemistry and physics-from air pollution to climate 
change. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, 
Toronto, -1326. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

Nazwa przedmiotu   

Analiza elementarna 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Dorota Burska 

Liczba godzin zajęć, 60 w tym:  
20 wykład 
40 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 8 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: wykłady w formie 
prezentacji multimedialnej 
ćwiczenia laboratoryjne - wykonanie przez 
studentów pomiarów i doświadczeń z 
wykorzystaniem specjalistycznej aparatury 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład – egzamin 
Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
oceanografia chemiczna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z analizą 
elementarną i moŜliwością wykorzystania tej techniki analitycznej w ocenie procesów w 
środowisku morskim.  
 
Treści programowe: 
Wykład: Jakościowa analiza elementarna: chemiczne wykrywanie poszczególnych 
pierwiastków(węgiel, wodór, halogenki, azot, siarka) w syntetycznych związkach chemicznych i 
mieszaninach naturalnych. Metoda dynamicznego spalania materii w obecności tlenu i 
ilościowego pomiaru produktów spalania. Chemiczne substancje stosowane w analizie 
elementarnej (katalizatory, substancje pochłaniające, gazy, wzorce, matryce środowiskowe). 
Budowa i zasada działania wybranych analizatorów CHN, CHNS, CHNS/O. Stosunek 
podstawowych pierwiastków budujących związek organiczny (stechiometria) w obecnych w 
środowisku naturalnych i sztucznych związkach organicznych.  
 
Ćwiczenia: Uruchomienie analizatora podłączenie gazów (He, O2 i powietrza), wypełnienie 
kolumny spalania i redukcji odczynnikami, optymalizacja warunków spalania. Przeprowadzenie 
procedury kalibracji analizatora CHN (ślepe próby, faktory, teoretyczna zawartość C, H i N we 
wzorcach analitycznych oraz matrycach środowiskowych).Przygotowanie do analiz róŜnego typu 
próbek, stałych i półpłynnych (suszenie, liofilizacja, homogenizacja). Oznaczanie procentowej 
zawartości pierwiastków C, H, N, S w wybranych związkach organicznych o znanym składzie 
chemicznym - obliczenie wzoru empirycznego i sumarycznego związku, weryfikacja uzyskanych 
wyników i określenie stopnia zanieczyszczenia substancji chemicznych. Oznaczanie zawartości 
węgla, wodoru, azotu w próbkach środowiskowych. Procedura przygotowania do analizy 
elementarnej osadów (piaszczyste, muliste, bogate w węglany, materię organiczną), zawiesin, 
organizmów morskich (makrobentos, ryby), roślin lądowych (trawa, liście). Procedura oznaczania 
węgla organicznego w próbkach środowiskowych (usuwanie węglanów, praŜenie).  
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Umiejętności i kompetencje: 
Student zna podstawy teoretyczne analizy elementarnej i potrafi wykorzystać tę metodę 
analityczną w ocenie mikrozanieczyszczeń środowiska morskiego. Potrafi równieŜ samodzielnie 
uruchomić i skalibrować automatyczny analizator CHNS/O. Zna zasady przygotowania róŜnych 
materiałów środowiskowych do oznaczenia. Potrafi ocenić wiarygodność uzyskanych wyników i 
odnieść je do warunków środowiskowych. 
 
Wykaz literatury 
- podstawowej: 
1. Bobrański B.,1979 Analiza ilościowa związków organicznych, PWN, Warszawa, 
2. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., (red.), 1998, Fizykochemiczne metody zanieczyszczeń 
środowiska, WNT, Warszawa, 
3. Bolałek J., (red.), 2010, Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów 
dennych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 
- uzupełniającej: 
4. Mastalerz P., Elementarna chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne 2000. 
5.Pempkowiak J., 1997, Zarys geochemii morskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk, 
6. Waleńczak Z., 1987 - Geochemia organiczna, Wydawnictwo Geologiczne Warszawa 
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Nazwa przedmiotu  Monitoring środowiska  Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Chemia morza i atmosfery 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Anita Lewandowska 

Liczba godzin zajęć, 15 w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 2 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: Wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
kolokwium zaliczeniowe, zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie celów,  zadań oraz zasady działania monitoringu 
środowiska w Polsce i na świecie w dobie zmian globalnych w środowisku 
Treści programowe:  
Terminologia dotycząca monitoringu środowiska, struktura organizacyjna Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ), jego zadania i cele, sposoby przepływu informacji między 
poszczególnymi szczeblami organizacyjnymi w ramach PMŚ oraz sposoby informowania 
społeczeństwa o stanie czystości i zagroŜeniach środowiska przyrodniczego w Polsce, 
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Wstęp do monitoringu atmosfery, cele, 
zadania, struktura organizacyjna, główne problemy monitoringu atmosfery w Trójmieście, Polsce 
i na świecie. Przegląd technik pomiarowych stosowanych w monitoringu atmosfery, weryfikacja 
danych, zasady tworzenia sieci monitoringu i przesyłania danych, ich analizy i raportowania, 
informowanie społeczeństwa o jakości powietrza. Trendy zmian jakości powietrza na świecie, w 
Polsce i Trójmieście. Monitoring wód powierzchniowych- podstawowe definicje, podział na 
podstawowe geoekosystemy, klasyfikacja czystości wód, omówienie wpływu człowieka na stan 
ich czystości i tendencje zmian w dłuŜszej skali czasowej. Monitoring Bałtyku (cele i zadania, 
stan czystości, instytucje zajmujące się monitoringiem, tendencje zmian) z uwzględnieniem 
monitoringu plaŜ, kąpielisk i portów. Monitoring Bałtyku w stanie zagroŜenia powodziowego na 
przykładzie powodzi z roku 1997. Monitoring wód podziemnych w strefie brzegowej morza. 
Monitoring hałasu (klimat akustyczny i zagroŜenie dla człowieka i przyrody oŜywionej ze 
szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta). Monitoring promieniowania (pochodzenie i 
konsekwencje, konsekwencje awarii w Czarnobylu na jakość powietrza w Polsce i stan czystości 
Morza Bałtyckiego). Monitoring lasów (zagroŜenie antropopresją, metody przeciwdziałania). 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu monitoringu środowiska, identyfikacja 
zagroŜeń wynikających z aktywności człowieka, znajomość trendów zmian czystości 
podstawowych geoekosystemów w Polsce, klasyfikacji czystości wód i powietrza oraz 
podstawowych dyrektyw związanych z ochroną środowiska. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Kurs jest autorskim opracowaniem opartym na następujących materiałach źródłowych: 

1. Falkowska L., K. Korzeniewski, „Chemia atmosfery”, 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 
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2. Karaczun Z.M., L.G. Indeka, 1999, Ochrona Środowiska, wyd. II, Wydawnictwo Aries, 
Warszawa,  

3. Kotlicka E. - "Ochrona przed hałasem", KCEG, 
4. PIOŚ, Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia atmosfery, 

    sieci alarmowe w aglomeracjach miejsko- przemysłowych, 1991, Warszawa 
5. Raport Stan  Środowiska w Polsce w latach 1996-2001, Wydawnictwo IOŚ, Warszawa, 

2003 
6. Raporty o Stanie Środowiska Województwa Pomorskiego, Wydawnictwo IOŚ, 

Warszawa, 199 
7. Szaniecki J., 1997,Wykorzystanie danych z monitoringu powietrza atmosferycznego w 

    zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie”, [w:] Zarządzanie 
ochroną 
    środowiska w przedsiębiorstwie i gminie pod redakcją Poskrobki B., Polskie 
Zrzeszenie 
    InŜynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Politechnika Białostoska  

8. Szymańska i in., ARMAAG, 2000, Gdańsk, ”Stan zanieczyszczenia powietrza w 
aglomeracji gdańskiej  w roku 1998 i informacja o Fundacji” . 

9. Szymańska i in., ARMAAG, Gdańsk, 2004- 2008, „Stan zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego w aglomeracji Gdańskiej i informacja o działalności fundacji 
ARMAAG”. 

10. Trapp J., Fijołek M., 1995, Gdańsk, „Zastosowanie SWD Monet przy projektowaniu 
    Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”, maszynopis, Calori 
    G.,Finzi G., Tonezzer C. „ A decision support system for air quality network design”, 
    1991, Politechnica di Milano (Italy). 

11. Akty Prawne: 
• Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.). 
•  Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 2001 r.). 
• Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r.). 
• Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1996 r., z 

późniejszymi zmianami). 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram dla 

działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej (2000/60EC). 
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GEOLOGIA MORZA - PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 
 

Nazwa przedmiotu   

Seminarium magisterskie (GM) 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): samodzielni pracownicy naukowi ZGM 

Liczba godzin zajęć 120, w tym:  
120 ćw. lab. (po 30 godz. w kaŜdym z 
czterech semestrów) 
 
 

Liczba punktów ECTS 31, w tym:  
- I rok (1 i 2 semestr) – 6, 
- II rok (3 i 4 semestr) – 25. 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I rok - 1 i 2 semestr, 
 II rok - 3 i 4 semestr. 
 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
1. Sformułowanie tematu pracy magisterskiej, dobór literatury, Technika pisania pracy 
magisterskiej: struktura pracy, zawartość rozdziałów, poprawność cytowania literatury. 
2. Ustalenie metodyki badań geologicznych terenowych i laboratoryjnych w zakresie 
realizowanych tematów prac magisterskich. 
3. Analiza wyników badań terenowych i laboratoryjnych i sposobów ich przedstawiania. 
4. Dyskusja wyników pomiarów i badań wykonanych do pracy magisterskiej.  
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Pracownia specjalistyczna  

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): pracownicy ZGM 
 

Liczba godzin zajęć 75, w tym:  
75 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 8 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne:  
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:   

Treści programowe:  
 
Przegląd i analiza materiałów kartograficznych i archiwalnych pod kątem ich wykorzystania 
w pracach magisterskich. 
Umiejętności i kompetencje: 
 
Wykaz literatury  
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Nazwa przedmiotu   

Podstawy dynamiki strefy brzegowej morza 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz 
 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny/ 
fakultatywny dla pozostałych specjalności 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne:  
zajęcia audytoryjne w formie wykładów 
oraz  prezentacji multimedialnych 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
kolokwium zaliczające 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  
matematyka (rachunek róŜniczkowy, rachunek wektorowy, elementy rachunku prawdopodobieństwa), fizyka 
(elementy mechaniki). Oceanografia fizyczna (elementy dynamiki morza). 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawami hydrodynamiki strefy brzegowej morza. Poznanie i 
zrozumienie zjawisk falowania wiatrowego i prądów pochodzenia falowego. Opanowanie wykładanego 
materiału umoŜliwi studentom lepsze zrozumienie zagadnień związanych z morfodynamiką strefy brzegowej 
morza.  
Treści programowe: 
Podstawowe równania ruchu cieczy. Zmienność poziomów morza w strefie przybrzeŜnej. Ruch falowy w strefie 
brzegowej: falowanie krótkookresowe, transformacja falowania, fale krańcowe. Prądy strefy brzegowej. 
Charakterystyka przydennego obszaru ruchu. Tarcie denne. Prędkości i głębokości krytyczne ruchu osadów. 
Podstawowe mechanizmy ruchu osadów. Transport osadów: wzdłuŜbrzegowy ruch osadów, dobrzegowy i 
odbrzegowy transport rumowiska. Czasowo-przestrzenna zmienność linii brzegowej. Bilans osadów. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Nabranie podstawowych umiejętności analitycznego podejścia do zagadnień związanych z hydrodynamiką 
strefy brzegowej morza. 
Wykaz literatury  
— podstawowej: 
Pruszak Z., 2003. Akweny morskie, zarys procesów fizycznych i inŜynierii środowiska, Wyd. IBW PAN, 
Gdańsk 
Knauss J.A. 1996. Introduction to physical oceanography. Prentice Hall 
— uzupełniającej: 
Pruszak Z., 1998. Dynamika brzegu i dna morskiego, Wyd. IBW PAN, Gdańsk 

Druet C., 2000. Dynamika morza, Wyd. UG, Gdańsk 
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Nazwa przedmiotu   

Geomorfologia brzegów morskich  

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
dr Radosław Wróblewski (Instytut Geografii UG) 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
30 wykład 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: 
I, 1 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: wykład z 
wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej; dyskusja moderowana 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin -zaliczenie w 
formie pisemnej (wykład). 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  
Wiedza z zakresu podstaw geologii dynamicznej 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
znajomość podstawowych procesów i czynników wpływających na rozwój brzegu i strefy brzegowej; 
znajomość typów wybrzeŜy; wpływ człowieka na rozwój strefy brzegowej; paleogeografia wybrzeŜy w tym 
południowych wybrzeŜy Bałtyku 
Treści programowe:  
Wykład: charakterystyka procesów i czynników wpływających na rozwój wybrzeŜy; zmiany poziomu morza i 
ich wpływ na rozwój brzegu; budowa i rozwój wybrzeŜy południowego Bałtyku; ewolucja brzegów mórz i 
oceanów w czwartorzędzie; klasyfikacja brzegów mórz i oceanów; podział strefy brzegowej; wpływ 
człowieka na rozwój brzegu, strefy nadmorskiej; zasadność ochrony brzegów morskich; perspektywy rozwoju 
brzegów południowego Bałtyku; prognozy ewolucji brzegów morskich w świetle globalnych zmian klimatu, 
potencjalne zagroŜenia. 
 
Umiejętności i kompetencje:  
Znajomość głównych procesów wpływających na rozwój wybrzeŜy mórz i oceanów; umiejętna ocena wpływ 
człowieka na strefę brzegową; zastosowanie zdobytej wiedzy dla krytycznego spojrzenia na stan obecny 
wybrzeŜy; logiczne wyciąganie wniosków w odniesieniu do dalszego rozwoju strefy brzegowej w warunkach 
naturalnych jak i pod wpływem działalności człowieka. 
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Bird E., 2003, Coastal Geomorphology, J. Wiley & Sons Ltd, 322. 

Einsele G., 2000, Sedimentary Basins, Evolution, Facies and Sediment Budget, Springer-Verlag, Berlin. 
Leontiew O. K., Nikiforow L. G., Safianow G. A., 1982, Geomorfologia brzegów  morskich, 
Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 332. 
Massel S., 1989, Hydrodynamics of coastal zones, wyd IBW PAN, Gdańsk. 
Pruszak Z., 1998, Dynamika brzegu i dna morskiego, IBW PAN, Gdańsk, 463. 
Roniewicz P., 1986, Kopalne struktury sedymentacyjne stref brzegowych, Materiały Ogólnopolskiej Szkoły 
Sedymentologicznej, J. GiŜejewski, A Mielczarski [red.] Lubiatowo 1983, Prace IBW PAN, nr 13, cz. 2, 
Gdańsk, 388-411. 
Rosa B., 1963, O rozwoju morfologicznym wybrzeŜa Polski w świetle dawnych form brzegowych, Studia 
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Societatis Scientarum Torunensis, V, 172. 
Uścinowicz S., 2003, Relative sea level changes, glacio-isostatic rebound and shoreline displacement in the 
southern Baltic, Polish Geological Institute Special Papers, 10, Warszawa, 80. 
- uzupełniającej: 
Allen P. A., 2000, Procesy kształtują powierzchnię Ziemi, Wyd. PWN, Warszawa. 
Klimaszewski M., 2003, Geomorfologia, Wyd. PWN, Warszawa. 
Mycielska- Dowgiałło i in., 2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, Wyd. UW, Warszawa. 
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Nazwa przedmiotu   

Sedymentologia 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Robert Sokołowski 

Liczba godzin zajęć 45, w tym:  
30 wykład 

15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład: prezentacje multimedialne 
połączone z dyskutowaniem nad 
przedstawianym tematem. 
Ćwiczenia: praca studentów w grupach w 
terenie i laboratorium 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin w formie testu wyboru 
Ćwiczenia: obecność na co najmniej 80% zajęć, zaliczenie projektu 
laboratoryjnego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Opanowane wiadomości z zakresu geologii dynamicznej, znajomość podstaw pracy w laboratorium 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami opisu, badania i klasyfikacji skał osadowych. Zapoznanie 
się  z głównymi środowiskami sedymentacyjnymi lądowymi i morskimi. 
Treści programowe:  
Wykład: Wstęp, przedmiot badań, podstawowe pojęcia. Procesy wietrzenia, erozji, transportu, depozycji i 
diagenezy osadów. Czynniki kontrolujące procesy sedymentacyjne: egzogeniczne i endogeniczne, fizyczne, 
chemiczne i biogeniczne. Źródła osadów, obieg materii, czynniki klimatyczne. System terygeniczny i lądowe 
środowiska depozycyjne: glacjalne, eoliczne, jeziorne, rzeczne i peryglacjalne, ich cechy strukturalne i 
teksturalne. Strefa przejściowa i morska:  
środowisko deltowe i pływowe, przybrzeŜne plaŜowe, ewaporacyjne, płytkomorskie klastyczne i węglanowe, 
głębie abysalne. Środowisko piroklastyczne. Wstęp do analizy basenów sedymentacyjnych i stratygrafii 
sekwencyjnej 
 
Ćwiczenia: Podstawy analizy litofacjalnej: profilowanie w odsłonięciach i wierceniach, pomiar struktur 
kierunkowych, opróbowanie i dokumentacja badanych struktur. Kody litofacjalne, ich zastosowanie w 
rekonstrukcjach środowisk depozycyjnych. Cechy strukturalne i teksturalne osadów. Analizy laboratoryjne: 
uziarnienia, zawartości węglanów, obróbki ziaren kwarcu, minerałów cięŜkich. Mikrostruktury sedymentacyjne. 
Przygotowanie projektu badawczego. 
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość metod badawczych terenowych i laboratoryjnych. Umiejętność 
prowadzenia analizy litofacjalnej, rozpoznawania osadów i  rekonstrukcji środowisk depozycyjnych. 
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
ALLEN P.A., ALLEN J.R., 2004: Basin Analysis: Principles and Applications. Wiley-Blackwell: 1-560. 
COLLINSON J.D., MOUNTNEY N., THOMPSON D. 2006: Sedimentary structures. Terra Publishing, London. 
LEEDER M. 1999: Sedimentology and Sedimentary Basins. Blackwell Science. 
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MIALL A. D., 2000: Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer-Verlag, Heidelberg: 1-616. 
MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO E. (red.), 1998: Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach 
czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna. Warszawa: 1-304. 
NICHOLS G., 2009: Sedimentology and stratigraphy. John Wiley and Sons: 1-432. 
PERRY C., TAYLOR K., (red.) 2006: Environmental Sedimentology. Wiley-Blackwell: 1-460. 
PROTHERO D.R., SCHWAB F., 1996: Sedimentary Geology. W.H. Freeman & Company. 
READING H.G., (red.) 2003: Sedimentary environments: processes, facies and stratigraphy. Blackwell Science: 
1-688. 
- uzupełniającej: 
BENN D.I., EVANS D.J.A., 1998: Glaciers and Glaciation. Arnold, London: 1-734. 
BENNETT M.R., GLASSER N.F., 2003: Glacial geology. Ice sheets and landforms: 1-364, Wiley & Sons, 
Chichester. 
DAVIS R.JR., FITZGERALD D., 2003: Beaches and Coasts. Wiley-Blackwell: 1-448. 
ELIAS S.A., (red.) 2007: Encyclopedia of Quaternary Science vol. I-IV. Elsevier. 
FRENCH H.M., 1996: The Periglacial Environment. Longan, London. 
MIALL A. D., 1996: The Geology of Fluvial Deposits. Sedimentary Facies, Basin Analysis, and Petroleum 
Geology, Springer (Berlin-Heidelberg-New York), s. 1-582. 
MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO E. (red.), 2001: Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. 
Wyd. Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. 
NITTROUER C.A., AUSTIN J.A.,FIELD M.E., KRAVITZ J.H., SYVITSKI J.P.M., WIBERG P.L., 2007: 
Continental Margin Sedimentation: From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy. Wiley-Blackwell: 1-
560. 
TUCKER M.E., WRIGHT V.P. 1990: Carbonate sedimentology. Blackwell Scientific Publications: 482 pp., 
Oxford. 
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Nazwa przedmiotu   

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących):  
Prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński 

Liczba godzin zajęć, 60 w tym:  
60 ćw. 

Liczba punktów ECTS: 5 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: zajęcia terenowe, 
prezentacje multimedialne 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie na ocenę  
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Geologia morza, Geologia osadów 
morskich 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z terenowymi metodami badań strefy brzegowej. 
 
Treści programowe:  
Profilowanie plaŜy. Profilowanie płytkiego dna przybrzeŜa do głębokości 1 m. Echosondowanie dna 
przybrzeŜa powyŜej głębokości 1 m. Pomiary transportu eolicznego na plaŜy. Podstawowe pomiary 
geodezyjne z wykorzystaniem teodolitu. Pomiary kompasem geologicznym. Metody dokumentacji 
badań terenowych  
Profilowanie brzegu klifowego.  
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość sprzętu oraz metod badań strefy brzegowej morza. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Ungur R., 1986, Zarys sedymentologii. Wyd. Geol., Warszawa. 
Gudelis W. K., Jemielianow J. M., 1982. Geologia Morza Bałtyckiego. Wyd. Geol., Warszawa 
- uzupełniającej:  
Leontiew O. K., Nikiforow L. G., Safinow G. A., 1982, Geomorfologia brzegów morskich. Wyd. Geol., 
Warszawa 
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Nazwa przedmiotu   
Geologia Morza Bałtyckiego 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. PIG-PIB, dr hab. Szymon Uścinowicz 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 wykład 

 

Liczba punktów ECTS: 3 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów:  I, 2 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne:  wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Wykład: egzamin ustny 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Geologia morza  

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie i zrozumienie genezy oraz struktury geologicznej i historii Morza 
Bałtyckiego oraz typów osadów dennych i prawidłowości ich występowania 
Treści programowe  
Wykład: PołoŜenie geograficzne, podział i ogólna charakterystyka Morza Bałtyckiego. Morze Bałtyckie na tle 
jednostek strukturalno-tektonicznych Europy. Struktura i historia rozwoju obszaru bałtyckiego: prekambr, 
paleozoik, mezozoik, paleogen i neogen. Rozwój obszaru Morza Bałtyckiego w plejstocenie - zlodowacenia i 
ostatnia deglacjacja. Powstanie i rozwój Morza Bałtyckiego (późny glacjał i holocen). Względne zmiany 
poziomu wód Morza Bałtyckiego w późnym plejstocenie i holocenie. Stratygrafia, geneza i litologia osadów 
Morza Bałtyckiego. Współczesne procesy sedymentacyjne w Morzu Bałtyckim 
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość i zrozumienie genezy i rozwoju Morza Bałtyckiego oraz 
prawidłowości rozmieszczenia osadów i współczesnych procesów sedymentacyjnych  
Wykaz literatury  
- podstawowej:  
Gudelis W.K., Jemielianow J.M., 1982. Geologia Morza Bałtyckiego, Wyd. Geol., Warszawa.  
Atlas geologiczny południowego Bałtyku, red J.E. Mojski, 1995, Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa-Sopot 
- uzupełniającej: 
Voipio A., (red.) 1981 — The Baltic Sea — Elsevier Oceanography series. Rozdział: Geology of the 
Baltic Sea (str.1-121) Winterhalter B., Flod÷n T., Ignatius H., Axberg S., Niemistö L.  
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Nazwa przedmiotu   

Geodynamika brzegów morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof UG, dr hab. Leszek Łęczyński 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
30 wykład 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu: 
obligatoryjny/fakultatywny dla 
pozostałych specjalności 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne  
Wykład: prezentacja multimedialna 
Ćwiczenia: zajęcia terenowe, prezentacja 
multimedialna 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: egzamin  
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Geologia morza, Geologia osadów 
morskich 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z terminologią procesami oraz warunkami formowania się brzegów              na wybrzeŜu 
morskim.  
 
Treści programowe: 
Wykład: Czynniki kształtujące plaŜę. Procesy eoliczne: podstawowe mechanizmy, ruch osadów. Komórki 
cyrkulacyjne i transport wzdłuŜbrzegowy. Powierzchniowe ruchy masowe. Geologiczne warunki 
formowania się brzegów klifowych. Terminologia brzegów klifowych. Charakterystyka podstawowych 
procesów dynamiki morza kształtujących brzegi morskie. Dyferencjacja i transport rumowiska w strefie 
brzegowej pochodzącego z abrazji klifu. Przekształcenia antropogeniczne strefy brzegowej morza. 
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość procesów geodynamicznych występujących w strefie brzegowej morza. 
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Gudelis W. K., Jemielianow J.M., 1982. Geologia Morza Bałtyckiego, Wyd. Geologiczne, Warszawa Teichman 
A., i in. 1995.Stateczność i ochrona klifów polskiego wybrzeŜa. Politechnika Gdańska. 
Leontiew O. K., Nikiforow L.G., Safinow G.A., 1982. Geomorfologia brzegów morskich, Wyd. Geologiczne, 
Warszawa 
Subotowicz W., 1982. Litodynamika brzegów klifowych w Polsce, Wyd. GTN, Ossolineum 
- uzupełniającej: 
Pisarczyk S., 2005. GeoinŜynieria metody modyfikacji podłoŜa gruntowego.Oficyna Wydawnicza 
Subotowicz W., 1984. Brzegi klifowe [w:] PobrzeŜe Pomorskie, Wyd. GTN, Ossolineum  
Trąbczyński T, Sokołowski K., 2004.Wstęp do mechaniki gruntów. Politechnika Świętokrzyska.Kielce. 
Wiłun Z., 1987. Zarys geotechniki. Wyd.Komunikacji i Łączności Warszawa.Politechniki Warszawskiej 
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Nazwa przedmiotu  Paleontologia organizmów morskich  Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Małgorzata Witak 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
30 wykład 
 

Liczba punktów ECTS: 3 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: Wykład w formie 
prezentacji multimedialnej. 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: Egzamin.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Umiejętność identyfikacji głównych przedstawicieli skamieniałości morskich i zrozumienie mechanizmów ich 
ewolucji. 
Treści programowe:  
Wykład: Pochodzenie i wczesna ewolucja Ŝycia na Ziemi. Skamieniałości morskie i proces ich powstawania. 
Ekspansja fauny Ediacara. Radiacja bezkręgowców w kambrze i jej przyczyny. Wczesnopaleozoiczne organizmy 
bentosowe. Rodowód raf koralowych. Organizmy kolonijne i aktywnie pływające w morzach wczesnego 
paleozoiku. Modernizacja bezkręgowców morskich w późnym paleozoiku. Ewolucja ryb. ZróŜnicowanie 
bezkręgowców w morzach mezozoiku. Gady i ssaki morskie. Ekspansja mięczaków w erze kenozoicznej. 
Mikroskamieniałości, ich znaczenie stratygraficzne i paleoekologiczne. Wielkie wymierania i ich domniemane 
przyczyny. 
 
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. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Bieda F., 1966. Paleozoologia cz. I i II, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Radwańska U., 1999, Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii. Wyd. naukowe INVIT, Warszawa 
- uzupełniającej: 
Szarski W., 1990. Historia zwierząt kręgowych, Wyd. PWN, Warszawa 
Dzik J., 1992. Dzieje Ŝycia na Ziemi, Wyd. Naukowe, Warszawa 
Lehmann U., Killmer G., 1991. Bezkręgowce kopalne, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
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Nazwa przedmiotu   

Pracownia specjalistyczna – Zastosowanie komputerów w 

geologii 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Tomasz Ciborowski 
 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
60 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 6 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne:  
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z podstawami hydrodynamiki strefy brzegowej morza. Poznanie i 
zrozumienie zjawisk falowania wiatrowego i prądów pochodzenia falowego. Opanowanie wykładanego materiału 
umoŜliwi studentom lepsze zrozumienie zagadnień związanych z morfodynamiką strefy brzegowej morza.  
Treści programowe: 
Zastosowanie programu GEO-din do tworzenia baz danych geologicznych, kart otworów i przekrojów 
geologicznych. Opracowanie wyników badań granulometrycznych przy uŜyciu programu SIEWCA 
(wskaźniki uziarnienia, klasyfikacja osadów, trójkąt Ferreta, 
histogramy uziarnienia, krzywe kumulacyjne). Analiza parametrów uziarnienia w 
programie GRADISTAT. Modelowanie przepływów wód podziemnych i migracji 
zanieczyszczeń przy uŜyciu programu MIKE SHE. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
 
Wykaz literatury  
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Davis J.C., 1986. Statistics and Data Analysis in Geology, John Wiley & Sons, New York 
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FIZYKA MORZA- PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 
 

Nazwa przedmiotu   

Seminarium magisterskie (FM) 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): samodzielni pracownicy naukowi ZOF 
 

Liczba godzin zajęć 120, w tym:  
120 ćw. lab. (po 30 godz. w kaŜdym z 
czterech semestrów) 
 
 

Liczba punktów ECTS 28, w tym:  
- I rok (1 i 2 semestr)  - 7 
- II rok (3 i 4 semestr) - 21 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I rok- semestr 1 i 2, II rok – semestr 3 i 
4. 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie pracy seminaryjnej, a potem magisterskiej. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Metody matematyczne w oceanografii 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz 

Liczba godzin zajęć:  
45 ćw. aud. 

Liczba punktów ECTS: 3 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu : 
Obligatoryjny/fakultatywny dla pozostałych 
specjalności 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
Ćwiczenia: wprowadzenia w formie 
wykładów; zadania rachunkowe oraz 
przykłady obliczeniowe z uŜyciem programu 
Mathematica 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaleczenie na ocenę, kolokwia zaliczeniowe 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Matematyka (rachunek róŜniczkowy i całkowy, rachunek wektorowy, analiza pól wektorowych). 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przypomnienie podstaw rachunku wektorowego i analizy pól. Uzyskanie wprawy w przekształceniach równań 
o charakterze wektorowym i tensorowym, równieŜ przy uŜyciu konwencji wskaźnikowej. Poznanie 
podstawowych metod rozwiązywania równań róŜniczkowych cząstkowych, mających zastosowanie w 
oceanografii fizycznej (akustyka morza, optyka morza oraz dynamika morza). Opanowanie materiału pozwoli 
studentowi nadrobić braki wynikające z ograniczeń w programie nauczania matematyki i umoŜliwi tym 
samym zgłębianie bardziej zaawansowanych zagadnień akustyki, optyki oraz dynamiki morza. Dzięki tym 
zajęciom, studenci będą mogli lepiej korzystać z bardziej zaawansowanych kursów fizyki morza. 
 
Treści programowe:  
Przypomnienie podstawowych elementów rachunku macierzowego i przekształceń wieloliniowych. 
Zapoznanie się z konwencją wskaźnikową Einsteina. Pojęcie wektora, iloczyn skalarny i wektorowy w ujęciu 
geometrycznym oraz analitycznym. Podstawy programowania w języku Mathematica. Elementy rachunku 
tensorowego. Analiza pól w zastosowaniu do mechaniki płynów. Układy współrzędnych krzywoliniowych. 
Analiza wymiarowa. Równania róŜniczkowe cząstkowe i zagadnienia brzegowe w fizyce morza.  
 
Umiejętności i kompetencje: 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Karaśkiewicz E., 1974. Zarys teorii wektorów i tensorów, Wyd. PWN, Warszawa 
Byron F.W., Fuller R.W., 1975. Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, tom 1, Wyd. PWN, Warszawa 
Sirovich L., 1988. Introduction to applied mathematics, Springer-Verlag  
Tichonow A.N., Samarski, A.A., 1963. Równania fizyki matematycznej, Wyd. PWN, Warszawa 
Bicadze A.W., 1984. Równania fizyki matematycznej, Wyd. PWN, Warszawa 
 
 - uzupełniającej: 
Kitajgorodskij S.A., Zeidler R., 1977. Teoria podobieństwa w geofizycznej dynamice płynów, PWN. 
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Nazwa przedmiotu  

Modelowanie ekohydrodynamiczne 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Marek Kowalewski 

Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia w 
laboratorium komputerowym 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie na 
ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Metody numeryczne 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi 
modelami stosowanymi w badaniach oceanograficznych.  
Treści programowe: W pierwszej kolejności studenci zapoznają się z trójwymiarowym modelem 
hydrodynamicznym. Następnie wykonują aplikacje modelu dla wyidealizowanego akwenu, która 
obejmuje: przygotowanie siatki numerycznej, warunków początkowych i brzegowych, 
uruchomienie modelu, wizualizacja i interpretacja wyników. Druga część ćwiczeń poświęcona 
jest modelowaniu ekologicznemu. Omówione zostaną podstawowe załoŜenia i równania modelu 
ekologicznego na przykładzie modelu ProDeMo oraz metody kalibracji, weryfikacji i walidacji 
modelu. Zadaniem studentów jest przygotowanie i wykonanie symulacji dla Morza Bałtyckiego 
za pomocą modelu ekohydrodynamicznego oraz opracowanie i interpretacja wyników obliczeń. 
 
Umiejętności i kompetencje: W ramach kursu studenci nabędą umiejętności wykonywania 
symulacji za pomocą numerycznego modelu ekohydrodynamicznego 
Wykaz literatury: 
- podstawowej: 
Jankowski A., 1988. Matematyczne modelowanie pola przepływów w Morzu Bałtyckim, PAN 
Inst. Oceanol., Prace Habilitacyjne, Ossolineum, Wrocław, 281. 
  
- uzupełniającej: 
Boudreau, B.P., 1997, Diagenetic Models and their Implementation. Spriger-Verlag, Berlin, 424 
Soetaert, K., Herman, P. 2008, A Practical Guide to Ecological Modelling: Using R as a 
Simulation Platform. Springer Science + Business Media B.V., 372 
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Nazwa przedmiotu   

Dynamika morza I i II 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz 
 

Liczba godzin zajęć 125, w tym:  
75 wykład (45 godzin + 30 godzin) 
50 ćw. aud. (20 godzin + 30 godzin) 

Liczba punktów ECTS: 13 
I rok – 7, 
II rok – 6  
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 1 i II, 4  
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne:  
wykład: wykład przy tablicy oraz 
prezentacje multimedialne; ćwiczenia: 
zadania rachunkowe oraz przykłady 
obliczeniowe przy uŜyciu programów  
MATLAB oraz Mathematica  

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
(po kaŜdym semestrze) 
wykład: egzamin pisemny i ustny;  
ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 matematyka (rachunek róŜniczkowy i całkowy, elementy algebry liniowej, rachunek wektorowy, 
rachunek prawdopodobieństwa), fizyka (mechanika punktu materialnego i termodynamika). 
Oceanografia fizyczna (elementy dynamiki morza i meteorologii morskiej), wprowadzenie do dynamiki 
morza, metody matematyczne w oceanografii. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie metod i podstawowych równań geofizycznej mechaniki płynów. Zrozumienie teoretycznych 
podstaw dynamiki morza. Dogłębne poznanie zagadnień związanych  z fizyką falowania morskiego i 
cyrkulacją wielkoskalową. Opanowanie materiału powinno pozwolić studentom na nabranie wprawy w 
posługiwaniu się metodami analizy pól i rachunkiem tensorowym. Jednym z głównych celów 
przedmiotu jest zainteresowanie studentów współczesną dynamiką morza i umoŜliwienie im dalszych, 
samodzielnych studiów wybranych zagadnień w tej dziedzinie. 
Treści programowe:  
Wykład: Równania geofizycznej dynamiki płynów: przyspieszenie Coriolisa, liczba Rossby’ego i 
tendencja Ŝyroskopowa, równanie zachowania masy, równanie zachowania pędu. Wirowość i krąŜenie 
w układzie inercjalnym oraz planetarne i względne. Twierdzenie Kelvina, potencjalna wirowość oraz 
twierdzenie Ertel’a. Ruch laminarny i turbulentny: liczba Reynoldsa, średnie i fluktuacyjne składowe 
ruchu turbulentnego. Przepływy w warstwie granicznej: natura warunków brzegowych, laminarna 
warstwa graniczna. Siły wywierane przez przepływ cieczy: siły oporu, siły bezwładności, siły nośne, 
ciała opadające w cieczy. Ruch falowy — teoria fal małej amplitudy: fale na wodzie o stałej głębokości, 
refrakcja i dyfrakcja fal, załamanie fal. Fale wywołane działaniem wiatru: podstawowe mechanizmy 
generacji falowania, parametry statystyczne i spektralne fal generowanych wiatrem. Fale tsunami i 
ekstremalne (freak waves). Fale wewnętrzne. Pływy: siły generujące pływy i teoria równowagi płynów, 
dynamiczne teorie pływów. Prądy w morzach i oceanach: pole wiatru na Ziemi, wiatr geofizyczny, 
sztormy i cyklony tropikalne, przepływ geofizyczny, główne prądy oceaniczne. Planetarne warstwy 
graniczne — barotropowe przepływy stacjonarne przy załoŜeniach małej liczby Rossby’ego: 
rozwiązanie zagadnienia brzegowego granicznej warstwy atmosfery, hodograf Ekmana w granicznej 
warstwie atmosfery, oceaniczne warstwy graniczne — powierzchniowa i przydenna, rozwiązanie 
zagadnień brzegowych oceanicznych warstw granicznych, spirala Ekmana, warunki zszycia 
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atmosferycznej i oceanicznych warstw granicznych, napręŜenia styczne na powierzchni rozdziału, 
transport Ekmana. Wielkoskalowe, barotropowe przepływy wód oceanicznych: relacja Sverdrupa, 
pompowanie Ekmana, wznoszenie (upwelling) i opadanie (downwelling) mas wodnych, cyrkulacja wód 
w wyidealizowanym, prostokątnym basenie oceanicznym generowana wiatrem strefowym — 
przybliŜenie płaszczyzny β i analityczne rozwiązanie równań w ramach modeli Sverdrupa, Stommela 
oraz Munka, intensyfikacja zachodnia prądów oceanicznych. cyrkulacja termohalinowa. El Nino i 
Oscylacja Południowa, Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na klimat północnej Europy. 
 
Ćwiczenia: zadania rachunkowe ugruntowujące materiał prezentowany na wykładach, przekształcenia i 
wyprowadzenia wybranych równań, przykłady numeryczne i wizualizacje na komputerach, przy 
pomocy interaktywnego oprogramowania obliczeniowego (MATLAB i Mathematica). 
 
Umiejętności i kompetencje: Dogłębne zrozumienie podstaw teoretycznych oraz specyfiki geofizycznej 
mechaniki płynów. Poznanie podstaw teorii fal wodnych i jej zastosowania w przypadku róŜnego 
rodzaju fal morskich. Poznanie zasadniczych zagadnień cyrkulacji wielkoskalowej w morzach i 
oceanach. Zaznajomienie się z metodami badawczymi stosowanymi we współczesnej dynamice morza. 
Umiejętność korzystania z metod matematycznych w oceanografii. 
Wykaz literatury 
— podstawowej: 
Crapper G.D., 1984. Introduction to water waves, John Wiley & Sons 
Druet Cz., 2000, Dynamika morza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 
Massel S.R., 1999. Fluid Mechanics for Marine Ecologists, Springe 
Mellor G.L., 1996, Introduction to physical oceanography, Wyd. AIP Press 
Pedlosky J., 1979. Geophysical Fluid Dynamics, Springer Verlag 
Średniawa B., 1977. Hydrodynamika i teoria spręŜystości, PWN Warszawa 
 
— uzupełniającej:  
Knauss J.A. 1996. Introduction to physical oceanography. Prentice Hall 
Massel S., 1992, Poradnik hydrotechnika, Wyd. Morskie, Gdańsk 
Druet C., Kowalik Z. 1970, Dynamika morza, Wyd. Morskie, Gdańsk 
Druet C., 1994, Dynamika stratyfikowanego oceanu, Wyd. PWN, Warszawa 
Druet C., 1995, Elementy hydrodynamiki geofizycznej, Wyd. PWN, Warszawa 
Lisicki A., 1996, Pływy na morzach i oceanach, Wyd. GTN, Gdańsk 
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Nazwa przedmiotu   

Pracownia magisterska (FM) 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia  

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): pracownicy ZOF 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
60 ćw. lab. (po 30 godz. w semestrze 2 i 4) 
 

Liczba punktów ECTS 6, w tym: 
- I rok (semestr 2) – 3, 
-II rok (semestr 4) – 3. 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2, II, 4 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Opracowanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych dla potrzeb pracy magisterskiej 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu  

Metody numeryczne 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
dr Marek Kowalewski 

Liczba godzin zajęć, 45 w tym:  
45 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 3 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia w 
laboratorium komputerowym 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Podstawy programowania 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Głównym celem przedmiotu jest praktyczne nauczenie stosowania metod 
numerycznych w róŜnorodnych obliczeniach oceanograficznych. Ćwiczenie będą polegały na programowaniu w 
języku C++, a takŜe na wykorzystaniu róŜnych narzędzi numerycznych. 
Treści programowe: W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia: rodzaje i źródła błędów, 
dokładność, stabilność i efektywność rozwiązań numerycznych, rozwiązywanie równań algebraicznych, 
numeryczne całkowanie funkcji, metoda Monte Carlo, rozwiązywanie równań róŜniczkowych zwyczajnych i 
cząstkowych, operacje matematyczne na macierzach, odwracanie macierzy, układów równań liniowych 
wektorów i wartości własnych, aproksymacja i interpolacja 
 
Umiejętności i kompetencje: W ramach kursu studenci nabędą umiejętności praktycznego stosowania 
podstawowych metod numerycznych stosowanych w oceanografii. 
Wykaz literatury: 
- podstawowej: 
Potter D., 1982. Metody obliczeniowe fizyki, Wyd. PWN, Warszawa 
Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P., 2002, Numerical recipes in C: the art of 
scientific computing Cambridge University Press,  
(http://lib-www.lanl.gov/numerical/bookcpdf.html) 
- uzupełniającej: 
Dowolny podręcznik poświęcony językowi C++ np.: 
Lippman S. B., 1997, Podstawy języka C++, WNT 
Grębosz J., 1996 ,  Symfonia C++, Oficyna Kallimach 
Stroustrup B., 1995, Język C++, WNT 
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Nazwa przedmiotu  Optyka morza Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Maciej Matciak 

Liczba godzin zajęć 45, w tym: 
30 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny  Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
zajęcia audytoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Ćw: zaliczenie na ocenę, w: egzamin na ocenę  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Fizyka Morza, znajomość 
podstaw analizy matematycznej  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Prezentacja podstawowych zagadnień optyki morza oraz zastosowanie badań optycznych w oceanografii, 
umiejętność wyznaczania parametrów słuŜących analizie widm współczynników osłabiania oraz zaniku 
energii promienistej w toni wodnej. 
Ćwiczenia: ugruntowanie podstaw teoretycznych.  
Treści programowe:  
Wykład: charakterystyka promieniowania słonecznego, wielkości fotometrii obiektywnej (w tym wektor 
oświetlenia) i subiektywnej, skierowany i dyfuzyjny współczynnik odbicia energii promienistej, 
fenomenologiczny opis absorpcji i „spręŜystego” rozpraszania energii promienistej, przez optycznie 
aktywne składniki wody morskiej, rozpraszanie „niespręŜyste”-fluorescencja, charakterystyka widmowa 
optycznie aktywnych składników wody morskiej, rozkłady rozmiarów zawiesin, elementy teorii absorpcji 
przez zawiesiny (anomalous diffraction approach)-efekt „upakowania”, widma absorpcji cząstek o 
potęgowym rozkładzie rozmiarów, równanie transportu energii promienistej, problem odwrotny, transport 
oświetleń w poziomo uwarstwionym morzu, optyczne klasyfikacje wód morskich i oceanicznych, 
reflektancja oświetleń i reflektancja zdalna w zastosowaniu do satelitarnych badań mórz, teoria widzialności 
podwodnej.   
 
Ćwiczenia: Ugruntowanie podstaw teoretycznych zgodnie z treścią wykładu, wyznaczanie parametrów 
słuŜących analizie widm współczynników osłabiania oraz zaniku energii promienistej w toni wodnej.  
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość formalnego opisu wielkości fotometrycznych i praw transportu 
energii promienistej w wodzie morskiej, umiejętność analizy podstawowych problemów o charakterze 
teoretycznym oraz dotyczących danych pomiarowych.  
Wykaz literatury 
- podstawowej:  
Dera J., 2003, Fizyka morza, PWN, 540. 
- uzupełniającej:  
Jerlov N.G., 1976,  Marine optics, Wyd. Elsevier, Amsterdam,  
Mobley C.D., 1994, Light and water - radiative transfer in natural waters, Wyd. Academic Press, London 
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Nazwa przedmiotu   

Akustyka morza 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka Morza  

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Natalia Gorska  

Liczba godzin zajęć 65, w tym:  
45 wykład 
20 ćw. aud.  

Liczba punktów ECTS: 8 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy:  
polski 

Metody dydaktyczne:  
wykłady w formie prezentacji 
multimedialnej oraz  
ćwiczenia audytoryjne  

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
wykłady – egzamin 
ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  
Matematyka 
Fizyka 
Wymagania wstępne: konieczna jest znajomość podstaw matematyki wyŜszej oraz wiedza z 
zakresu fizyki ogólnej. 
Warunek, nie konieczny, ale ułatwiający zrozumienie materiału: uczestnictwo w kursie z 
przedmiotu Wprowadzenie do akustyki morza (Studia I stopnia, III rok, 6 semestr) 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Przedmiot o charakterze zaawansowanym pozwoli studentom głębiej zrozumieć fizykę  
propagacji fal akustycznych w morzu, wprowadzi w matematyczny opis zjawisk falowych 
podczas propagacji fal dźwiękowych w morzu oraz zapozna z metodami akustycznymi, 
stosowanymi do badań środowiska morskiego. 
Treści programowe:  
Wykład: Podstawy teorii fal (definicja fali, klasyfikacja fal, zjawiska falowe). Równania 
hydrodynamiki Równania akustyki liniowej. Równanie falowe i jego rozwiązania. Relacje między 
charakterystykami fali dźwiękowej. Propagacja fal akustycznych w morzu: odbicie i transmisja 
fal na granicy dwóch ośrodków, absorpcja dźwięku w wodzie morskiej, refrakcja w podwodnych 
kanałach dźwiękowych (opis matematyczny). Rozpraszanie fal akustycznych w morzu: 
rozpraszanie na nierównych granicach morza, rozpraszanie na niejednorodnościach 
objętościowych (wprowadzenie w teorię rozpraszania fal). Nadajniki i odbiorniki fal 
akustycznych (kierunkowość, moc, charakterystyki częstotliwościowe, zdolność rozdzielcza). 
Zasady działania echosondy, sonaru bocznego, sondy wielowiązkowej, ich charakterystyki i 
zastosowanie. Akustyka pasywna i aktywna i jej zastosowanie do badań ekosystemów morskich. 
Zastosowanie metod akustycznych do badań hydrodynamicznych (badania falowania wiatrowego, 
prądów morskich, pól temperatury, pęcherzyków gazowych). Zastosowanie metod akustycznych 
do badań flory i fauny morskiej (akustyczne obserwacje zachowania zwierząt morskich, pomiary 
biomasy flory i fauny morskiej, identyfikacja ich gatunków). Akustyczne badania dna morskiego 
(pomiary batymetryczne, klasyfikacja osadów morskich, badania procesów geologicznych).  
 
Ćwiczenia: Równanie falowe i jego rozwiązania. Relacje między charakterystykami fali 
dźwiękowej. Odbicie i transmisja fal na granicy dwóch ośrodków, absorpcja dźwięku w wodzie 
morskiej, refrakcja w podwodnych kanałach dźwiękowych. Rozpraszanie fal akustycznych w 
morzu: rozpraszanie na nierównych granicach morza, rozpraszanie na niejednorodnościach 
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objętościowych. Nadajniki i odbiorniki fal akustycznych (kierunkowość, moc, charakterystyki 
częstotliwościowe, zdolność rozdzielcza). Zasady działania echosondy, sonaru bocznego, sondy 
wielowiązkowej, ich charakterystyki i zastosowanie. 
 
Umiejętności i kompetencje:  
1. kurs daje zaawansowaną wiedzę z zakresu propagacji fal akustycznych w morzu oraz 
nadawania i odbioru fal ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych urządzeń nadawczo-
odbiorczych; 
2. kurs wprowadza we współczesne zagadnienia akustyki morskiej włączając zagadnienia 
związane z opracowaniem metod akustycznych stosowanych do badań środowiska morskiego; 
3. dając matematyczny opis zjawisk propagacji fal akustycznych, kurs uczy fizycznej interpretacji 
rozwiązań matematycznych oraz rozwija umiejętności kreatywnego myślenia. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
1. Lurton X., 2002. An Introduction to Underwater Acoustics. Principles and Applications, 
Springer 
2. Clay C. S. and Medwin H., 1977. Acoustical Oceanography: Principles and Applications. 
Wiley, New York 
3. Medwin H. and Clay C. S., 1998. Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic Press, 
Boston 
4. Medwin H., 2005. Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical Oceanography. 
Cambridge University Press, New York 
5. Śliwi ński A., 2001. Ultradźwięki i ich zastosowania, Wyd. NT, Warszawa 
6. Urick R. J., 1975. Principles of underwater sound, McGraw-Hill 
 
- uzupełniającej: 
1. Stepnowski A., 2001. Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. Wyd. G TN, 
Gdańsk 
2. Tolstoy I., Clay C. S., 1966. Ocean acoustics: Theory and experiments in underwater sound, 
McGraw-Hill 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

Nazwa przedmiotu   

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): pracownicy i doktoranci ZOF 
 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
60 ćw. terenowych 

Liczba punktów ECTS: 5 
 
 
 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: I, 2 
 
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
ćw. terenowe 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
Realizacja zaplanowanego projektu badań własnych do pracy magisterskiej, zaproponowanego 
przez pracownika naukowego lub realizowanego w ramach działalności statutowej lub 
współpracy z innymi instytucjami naukowymi w ramach szerszych programów.  
Wykorzystując metody geodezji i GIS studenci uczą się tworzyć mapy brzegu morskiego za 
pomocą tachymetru elektronicznego, niwelatora samopoziomującego oraz systemu ArcPad. 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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 Nazwa przedmiotu   

Zastosowanie GIS w oceanografii 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. UG, dr hab. Jacek Urbański 

Liczba godzin zajęć 45, w tym:  
15 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 
 

Rodzaj studiów stacjonarne  II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: 
wykład i ćwiczenia w laboratorium 
komputerowym 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
egzamin, zaliczenie na podstawie punktów 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Ukończenie kursu Mapy i GIS  lub odpowiadającego mu zakresem 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacyjnych w Oceanografii do analizy danych 
przestrzennych w zakresie oceanografii fizycznej, biologicznej, chemicznej i geologicznej. 
Treści programowe: 
Wykład: Współczesne zastosowanie GIS w badaniach morza i strefy brzegowej; geobazy danych 
oceanograficznych; analizę numeryczną mapy batymetrycznej; modelowanie i programowanie w 
GIS; podstawy statystyki przestrzennej; geostatystykę. 
 
Ćwiczenia: Tworzenie map z profili batymetrycznych. Analiza erozji w strefie brzegowej. 
Analiza DEM z sondy wielowiązkowej. Ocena prawdopodobieństwa zalewania strefy brzegowej. 
Tworzenie map batymetrycznych ze zdjęć satelitarnych. Analiza zmian linii brzegowej ze zdjęć 
lotniczych i satelitarnych. Analiza danych biologicznych na tle przestrzennych danych 
środowiskowych. Tworzenie map pokrycia dna roślinnością ze zdjęć satelitarnych. Analiza 
zagroŜenia środowiska w strefie brzegowej. Wyznaczanie stacji pomiarowych. Tworzenie map i 
przekrojów na podstawie danych rejsowych (STD). Wizualizacja danych wektorowych z siatek 
numerycznych. Analiza wielowymiarowa PCA na mapach. Tworzenie map rozkładów zmiennych 
z określeniem prawdopodobieństwa występowania wartości ekstremalnych Tworzenie map 
rozkładów na dnie za pomocą GWR (regresji przestrzennej). 
 
Umiejętności i kompetencje: Umiejętność wykorzystania GIS, wybranych metod analizy 
przestrzennej i geostatystyki w pracy naukowej oceanografa. Uzyskanie kompetencji 
analityka GIS do pracy z programem ArcGIS firmy ESRI . 
Wykaz literatury 
- podstawowej:  
Urbański, J., 2008. GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. UG, Gdańsk 
- uzupełniającej: 
Urbański J., 2001 Modelowanie kartograficzne w strefie brzegowej morza. Wyd. UG, Gdańsk  
Wright D.J., Blongewicz, Halpin P.N., Breman J., 2007, Arc Marine. GIS for a Blue Planet, ESRI 
Press  
Wright D. J., D. J. Bartlett, 2000, Marine and Coastal Geographical Information Systems, Taylor 
& Francis  
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Nazwa przedmiotu: Meteorologia morska 
 

Kod ECTS: 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Zakład Oceanografii Fizycznej 

Nazwa kierunku: Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): dr Agnieszka Herman 

Liczba godzin zajęć: 30, w tym:  
15 wykład 
15 ćw. aud. 
 

Liczba punktów ECTS: 4 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: 
obligatoryjny 

Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: wykład z 
wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych, ćwiczenia w 
laboratorium komputerowym 

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

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie się z mechanizmami oddziaływań pomiędzy atmosferą a oceanem oraz z metodami 
wykorzystania danych meteorologicznych w oceanografii. 
Treści programowe: 
Wykład: Procesy termodynamiczne i dynamiczne w atmosferze. Dynamika atmosfery w strefie 
frontu polarnego; jet stream, planetarne fale Rossby'ego, strefy cyklo- i antycyklogenezy, 
konfluencja i dyfluencja. Wielkoskalowa cyrkulacja atmosferyczna i analiza składowych 
głównych (PCA) jako metoda jej badania; dominujące wzorce i typy cyrkulacji w strefie 
umiarkowanej. North Atlantic Oscillation i inne wzorce cyrkulacji wpływające na pogodę i klimat 
Morza Bałtyckiego. Oddziaływanie morza i atmosfery w strefieumiarkowanej i tropikalnej; 
wymiana ciepła, pędu, pary wodnej/wody i aerozoli pomiędzy oceanem i atmosferą.. 
 
Ćwiczenia: Procesy sucho- i wilgotnoadiabatyczne w atmosferze, konwekcja i kondensacja. 
Interpretacja map synoptycznych powierzchniowych i górnych. Analiza diagramów 
aerologicznych, graficzne wyznaczanie parametrów opisujących stan atmosfery. Analiza PCA pól 
ciśnienia atmosferycznego nad Europą.  
 
Umiejętności i kompetencje: Rozumienie procesów atmosferycznych wpływających na procesy 
zachodzące w morzu. Znajomość mechanizmów interakcji pomiędzy morzem i atmosferą. 
Umiejętność korzystania z danych meteorologicznych na potrzeby oceanografii fizycznej. 
Wykaz literatury: 
- podstawowej: 
Holec M., Tymański P., 1973, Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej, Wyd. 
Morskie, Gdańsk.  
Petersen S., 1964, Zarys meteorologii, Wyd. PWN, Warszawa 
Herman A., 2006. Podstawy meteorologii – skrypt do ćwiczeń z przedmiotu „Meteorologia 
morska”, Wyd. UG. 
- uzupełniającej: 
Moran J.M., Morgan M.D., Pauley P.M. 1996, Meteorology: the atmosphere and the science of 
weather, Prentice Hall. 
Holton J.R., 2004, An introduction to dynamic meteorology, Academic Press, Elsevier. 
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Nazwa przedmiotu   

Zastosowane technik satelitarnych w badaniach środowiska 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Adam KręŜel, dr 
Katarzyna Bradtke 
 
Liczba godzin zajęć 50, w tym:  
20 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 
 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3  
 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
wykład z wykorzystaniem techniki 
multimedialnej; 
ćwiczenia praktyczne z przetwarzania 
i analizy danych satelitarnych 
przy wykorzystaniu specjalistycznego 
oprogramowania 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Technologia informacyjna, Podstawy teledetekcji 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z moŜliwościami jednej z podstawowych współczesnych metod 
monitoringu i badań środowiska morskiego 
Treści programowe:  
Wykład: Metody badań zjawisk zachodzących w morzach i oceanach przy wykorzystaniu danych 
rejestrowanych przez urządzenia pomiarowe pracujące na pokładach satelitów: teledetekcja 
satelitarna w podczerwieni – powierzchni morza, kolor morza z poziomu satelitarnego – 
zawiesina, pigmenty fitoplanktonu, CDOM, właściwości optyczne wody, teledetekcja 
mikrofalowa – radiometria mikrofalowa pasywna, altymetria satelitarna, skaterometria radarowa, 
obrazowanie radarowe (SAR). 
 
Ćwiczenia: Przykłady zastosowań teledetekcji w podczerwieni termalnej i paśmie mikrofalowym 
w badaniach zjawiska upwellingu przybrzeŜnego; wykorzystania pomiarów podsatelitarnych oraz 
wielospektralnych obrazów rejestrowanych w paśmie widzialnym do tworzenia map koncentracji 
substancji optycznie czynnych; analiza rozprzestrzeniania się wód rzecznych w morzu po spływie 
fali powodziowej; teledetekcja satelitarna w badaniach fal wewnętrznych; klasyfikacja lodu 
morskiego, zastosowanie danych satelitarnych w rybołówstwie oraz zarządzaniu strefą 
brzegową, wykorzystanie obrazów o wysokiej rozdzielczości w badaniach dna rejonów 
płytkowodnych. 
 
Umiejętności i kompetencje: Po ukończeniu kursu student powinien umieć dobrać dane 
satelitarne, zaprojektować 
schemat analizy danych oraz praktycznie wykorzystać metody przetwarzania danych rastrowych i 
specjalistyczne oprogramowanie do badania róŜnych zjawisk zachodzących w morzu i strefie 
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brzegowej. 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Robinson I., 2004. Measuring the Oceans from Space: The Principles and Methods of Satellite 
Oceanography, 
Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, 714 s. 
Kidder S.O., Vonder Haar T.H., 1995, Satellite Meteorology an introduction, Academic Press, 
San Diego, 466 s 
Maul G.A., 1985, Introduction to satellite oceanography, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ 
Boston/Lancaster, 606 s. 
Richards J.A., 1993. Remote sensing digital image analysis, Springer Verlag, 340 s. 
Mather P.M., 2004, Computer Processing of Remotely-Sensed Images. An Introduction, Wiley, 
324 s.Martin S., 2004, An introduction to Ocean Remote Sensing, Cambridge University Press, 
426 s. 
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Nazwa przedmiotu  Termodynamika morza Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Marcin Paszkuta 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
15 wykład 
15 ćw. aud. 

Liczba punktów ECTS: 3 

Rodzaj studiów: 
stacjonarne II stopnia 

Rok i semestr studiów: 
II, 4 

Status przedmiotu : 
obligatoryjny 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
Ćwiczenia audytoryjne- praktyczne 
metody ćwiczebne realizacji zadań,  
 ćwiczenia rachunkowe dla problemów 
analitycznych podanych na wykładach 
Wykład- metody podające, rozmowa 
heurystyczna, pogadanka, dyskusja, opis, 
opowiadanie, klasyczna metoda 
problemowa, wykład z dyskusją, wykład 
ilustrowany  ćwiczeniami 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Ćwiczenia- zaliczenie z oceną 
Wykład- egzamin 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Matematyka i Fizyka- na poziomie przyrodniczych studiów wyŜszych 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych poniŜej 
Treści programowe:  
Wykład: Podstawy ogólnej termodynamiki fenomenologicznej. Zastosowanie zasad termodynamiki dla 
substancji czystych (prostych) z fizycznego punktu widzenia. Zastosowanie termodynamiki przejść 
fazowych do porównania w substancjach fizycznie czystych i w morzu. Wprowadzenie do fizycznej 
termodynamiki morza w ujęciu statystycznym. 
 
Ćwiczenia: Podstawy termodynamiki fenomenologicznej, Woda Morska- ośrodek fizyczny , Potencjały 
termodynamiczne, Podatności termodynamiczne, Procesy termodynamiczne wody morskiej, Przejścia 
fazowe- równanie stanu, Relacje Maxwella, Cząsteczkowe wielkości molowe, Rozszerzalność cieplna wody 
morskiej, Ściśliwość wody morskiej, Temperatura potencjalna i gęstość potencjalna w morzu, Zmiana 
objętości wody morskiej w funkcji zasolenia, Procesy sprzęŜone- termodyfuzja. 
 
Umiejętności i kompetencje: rozumienie i opis zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w 
środowisku morskim; określanie i przeliczanie zaleŜności fizycznych; wykorzystanie praw 
przyrody w oceanografii. 
Wykaz literatury  
- podstawowej:  
1. Dera. J., 2003. Fizyka Morza. Wyd. PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-14020-8;  
2. Hołyst. R., 2003. Termodynamika dla chemików, fizyków i inŜynierów. Instytut Chemii Fizycznej PAN i 
Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa  
- uzupełniającej: 
3. Leyendekkers. J.V., Hood W. D., 1976. Thermodynamics of Seawater. New York, ISBN 0-8247-6486-2;  
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PRZEDMIOTY DO WYBORU NA STUDIACH II STOPNIA KIERUNKU OCEANOGRAFIA 
 

Nazwa przedmiotu   

A sustainable Baltic Region 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Maria Iwona śmijewska 
 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 
 

Liczba punktów ECTS: 1 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : 
fakultatywny 
 

Język wykładowy: angielski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady w formie prezentacji (DVD) 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na podstawie testu jednokrotnego wyboru 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Oceanografia biologiczna - zdany egzamin   

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe:  
In this course is  showed a concept of sustainability development, in particular with references to the area 
around the Baltic  Sea, the Baltic Region. It deals with issues of sustainability use and management of 
natural resources, the long-term protection of   our environment and sustainable organization of  human  
societies from the  level of households to those of  municipalities, cities and countries. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Acquire the knowledge about interactions among environment and industry,  agriculture and  management 
of natural resources in the aspect of sustainability in Baltic region. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
A series of ten booklets treating the ten theme of the seriese is available (can  be ordered by professor ) 
 
 - uzupełniającej: 
Environmental Science, ed. L.  Ryden et al. The Baltic Academic Press, Uppsala 2003 
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Nazwa przedmiotu   

Aktualna problematyka badań oceanograficznych 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami 
morza 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): samodzielni pracownicy naukowi zakładów 
biologicznych 
 
Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 godz. konwersatoriów 
 

Liczba punktów ECTS: 1 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : 
fakultatywny 

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Konwersatoria 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
oceanografia biologiczna, specyfika funkcjonowania ekosystemów polarnych, biogeografia morza, 
ekofizjologia zwierząt morskich, ekofizjologia roślin morskich 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie się z najnowszą naukową literaturą światową na temat badań oceanograficznych. 
Treści programowe:  
Tematyka ściśle uzaleŜniona od postępu w badaniach w zakresie oceanografii biologicznej. 
Spektakularne osiągnięcia z zakresu planktologii w rejonach polarnych. 
Znaczenie produkcji pierwotnej mórz i oceanów w oddziaływaniu na globalne zmiany klimatu. 
Rola i przystosowania do Ŝycia w stratyfikowanych wodach oceanicznych pikoplanktonu. 
Zagadnienia dotyczące hormonów w środowisku wodnym. Większość hormonów znajdujących się w 
środowisku naturalnym to endogeniczne hormony płciowe pochodzące od ludzi i zwierząt. 
Uwolnienie hormonów do środowiska powoduje szkodliwy wpływ na organizmy wodne i stanowi 
zagroŜenie dla ludzi. Estrogeny występujące w strefie przybrzeŜnej mogą wpływać na rozmnaŜanie np. 
poprzez wpływ na rozwój embrionalny, na zmienioną aktywność enzymatyczną, niszczenie komórek. 
Ponadto mogą prowadzić do hermafrodytyzmu czy feminizacji organizmów morskich. 
Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju badań. Zastosowanie nowych technik i moŜliwości 
interpretacji wyników badań. 
Omówiona zostanie problematyka aktualnych badań środowiskowych i laboratoryjnych z zakresu ekologii 
eksperymentalnej zwierząt morskich, z uwzględnieniem najnowszych metod 
eksperymentalnych oraz aspektów etycznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Poznanie najnowszych światowych tendencji w badaniach oceanograficznych, umiejętność 
szukania i posługiwania się aktualną literaturą naukową. Udział w polemice naukowej i znaczenie 
róŜnych spojrzeń i ocen w lepszym poznawaniu tajników przyrody. 
Wykaz literatury 
- podstawowej : 
Ed. R. Hanson et al. 2000, The Changing Ocean Carbon Cycle, Cambridge University Press. 
Belfroid, A.C., Van der Horst, A., Vethaak, A.D., Schäfer, A.J., Rijs, G.B.J., Wegener, J., Cofino, 
W.P., 1999. Analysis and occurrence of estrogenic hormones and their glucoronides in surface 
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water and waste water in The Netherlands. The Science of the Total Environment 225, 101-108. 
Billinghurst, Z. , Clare, A.S., Depledge, M.H., 2001. Effects of 4-n-nonylphenol and 17β- 
oestradiol on early development of the barnacle Elminius modestus. Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology 257, 255–268. 
Langston, W.J., Burt, G.R., Chesman, B.S., Vane, C.H., 2005. Partitioning, bioavailability and 
effects of oestrogens and xeno-oestrogens in the aquatic environment. Journal of the Marine 
Biological Association of the United Kingdom 85, 1-31. 
- uzupełniającej: 
Braga, O., Smythe, G.A., Schäfer, A.I., Feitz, A.J., 2005. Steroid estrogens in ocean sediments. 
Chemosphere 61, 827-833 
Forget-Leray, J., Landriau, I., Minier, C., Leboulenger, F., 2005. Impact of endocrine toxicants on survival, 
development, and reproduction of the estuarine copepod Eurytemora affinis (Poppe). 
Ecotoxicology and Environmental Safety 60, 288–294 
Hutchinson, T.H., Pounds, N.A., Hampel, M., Williams, T.D., 1999. Impact of natural and synthetic steroids 
on the survival, development and reproduction of marine copepods (Tisbe battagliai). The Science of the 
Total Environment 233, 167-179 
Mu, X., LeBlanc, G.A., 2002. Developmental toxicity of testosterone in the crustacean Daphnia 
manga involves anti-ecdysteroidal activity. Gen. Comp. Endocrinol. 129, 127-133 
Vogt, G., 2007. Exposure of the eggs to 17α-methyl testosterone reduced hatching success and 
growth and elicited teratogenic effects in postembryonic life stages of crayfish. Aquatic Toxicology 85, 291–
296 
Czasopisma naukowe 
Nature, Science, Polar Biology, Aquaculture, Journal of Fish Biology, Animal Behaviour, 
Comparative Biochemistry and Physiology Part A, Ethology, Journal of Experimental Biology and 
Ecology, Journal of Experimental Zoology, Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 
Trends in Ecology and Evolution, Marine Ecology, Biological Invasions, Journal of Phycology, 
Phycologia, Marine Ecology Progress Series, Advances in Marine Biology. 
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Nazwa przedmiotu   

Akustyka dna morskiego 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 2 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Fizyka, Fizyka morza 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie własności fizycznych i akustycznych dna morskiego 

Treści programowe: 
1. Osady denne 
1.1 Pochodzenie i klasyfikacja osadów dennych 
1.2 Struktura osadów 
1.3 Pęcherzyki gazowe w osadach 
1.4 Procesy hydrodynamiczne i biologiczne w osadach 
2. Fizyczne własności osadów dennych 
2.1 Morfologia cząsteczki osadu 
2.2 Porowatość, zawartość wody, gęstość 
2.3 Własności elektryczne 
2.4 Prędkość dźwięku i tłumienie fali akustycznej w osadach 
3. Geoakustyczne własności osadów dennych 
3.1 Prędkość i tłumienie fali podłuŜnej 
3.2 Prędkość i tłumienie fali poprzecznej 
4. Nierówności powierzchni dna 
4.1 Statystyczny opis nierównej powierzchni, 
4.2 Fraktalny opis nierównej powierzchni 
4.3 Odbicie fali akustycznej od dna 
4.4 Rozproszenie fali akustycznej na dnie 
5. Modele fizyczne zjawiska rozpraszania fali akustycznej 
5.1 Prawo Lamberta 
5.2 Model „połamanego lustra” 
5.3 Aproksymacja Kirchhoffa 
6. Statystyka sygnału rozproszonego wstecz od dna. 
 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Jackson D. R., High-Frequency Seafloor Acoustics, wyd. Springer, 2006, 557. 
Medwin H. and Clay C. S., 1998. Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic Press, 
Boston, 712. 
Medwin H., 2005. Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical Oceanography. 
Cambridge University Press, New York, 643. 
Śliwi ński A., Ultradźwięki i ich zastosowania, Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa, 2001, 426. 
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Tęgowski J., 2006, Akustyczna Klasyfikacja Osadów Dennych, wyd. Rozprawy i Monografie IO 
PAN, 220. 
Urick R. J., 1975. Principles of underwater sound. McGraw-Hill. 
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Nazwa przedmiotu   

Bezinwazyjne metody badania dna morskiego 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza, Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Jarosław Tęgowski, 
pracownicy/doktoranci Zakładu Geologii Morza 
Liczba godzin zajęć 45, w tym: 
30 wykład 
15 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 3 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej. 
Ćwiczenia lab. 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Fizyka, Fizyka morza 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie mechanizmu oddziaływania fal akustycznych z dnem 
morskim oraz metod badania dna za pomocą urządzeń hydroakustycznych. 
Treści programowe: 
Wykład: 
1. Geofizyczne własności osadów dennych 
1.1 Własności fizyczne i topograficzne powierzchni dna 
1.2 Własności geoakustyczne objętości osadów 
2. Podstawy teoretyczne propagacji fal akustycznych w dnie 
2.1 definicja fal podłuŜnych i poprzecznych, energia fali, parametry charakteryzujące falę 
akustyczną, zjawiska refrakcji, interferencji i dyfrakcji, 
2.2 odbicie fal akustycznych od granicy dwóch ośrodków, tłumienie fali w osadach, 
2.3 rozpraszanie fal akustycznych na nierównej powierzchni dna i na niejednorodnościach 
objętościowych osadów dennych 
3. Źródła i odbiorniki fal akustycznych 
3.1 zjawiska piezoelektryczne – budowa nadajnika i hydrofonu, skuteczność, czułość, moc 
nadawana, charakterystyka kierunkowa, impuls akustyczny, 
3.2 budowa anten hydroakustycznych nadawczych i odbiorczych. 
4. Urządzenia hydroakustyczne do badania dna 
4.1 echosonda jednowiązkowa – zasada działania, pomiar batymetrii akwenu, pomiar cech 
charakterystycznych dna, interpretacja echogramu, 
4.2 echosonda wielowiązkowa, zasada działania, pomiar batymetrii i cech morfologicznych 
powierzchni dna, 
4.3 urządzenia do pomiarów warstw poddennych osadów oraz pomiarów geologicznych – 
subbotom profiler, sparker, boomem, geologiczna interpretacja echogramów, 
4.4 sonar boczny (side scan sonar), metoda zobrazowania powierzchni dna, interpretacja 
zapisów sonarowych, 
4.5 urządzenia do kompensacji ruchów poprzecznych przetwornika akustycznego, urządzenia 
do ustalania pozycji geograficznej (GPS). 
5. Wstęp do obróbki sygnałów akustycznych 
5.1 próbkowanie analogowych sygnałów akustycznych, 
5.2 analiza widmowa sygnałów – transformacja Fouriera, gęstość widmowa, spektrogram, 
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5.3 analiza falkowa – transformacja falkowa ciągła i dyskretna, 
5.4 filtracja sygnałów akustycznych. 
6. Akustyczna klasyfikacja osadów 
6.1 zdalne rozpoznawanie typów osadów dennych za pomocą analizy sygnałów z echosondy 
jednowiązkowej i wielowiązkowej 
6.2 zapoznanie się z komercyjnymi systemami słuŜącymi do klasyfikacji osadów – RoxAnn, 
QTC, BioSonics, i in., 
6.3 klasyfikacja zobrazowań dna z sonaru bocznego – analiza tekstur, analiza parametryczna 
sygnałów echa. 
7. Pęcherzyki gazowe w dnie 
7.1 źródła pęcherzyków gazowych w osadach i ich wpływ na pomiary akustyczne dna, 
7.2 oddziaływanie pęcherzyków z fala akustyczną, 
7.3 metody akustyki liniowej i nieliniowej wykrywania pęcherzyków i estymacji ich gęstości 
w osadach. 
8. Wpływ makrofitobentosu na badania dna morskiego, pomiary biomasy i powierzchni 
pokrycia przez algi na przykładzie badań w fiordach Spitsbergeńskich 
9. Inne nowe techniki bezinwazyjnym badań dna morskiego (cyfrowa fotografia i 
telewizja podwodna, magnetometria, skaner laserowy 3D) 
10. Organizacja pomiarów hydroakustycznych dna 
10.1 statki badawcze przystosowane do pomiarów akustycznych dna, 
10.2 organizacja rejsu badawczego, 
10.3 metodologia pomiarów, 
10.4 nowe techniki badania dna morskiego. 
 
Ćwiczenia: Praktyczna interpretacja echogramów dna morskiego zarejestrowanych za pomocą urządzeń 
niskoczęstotliwościowych, wyznaczanie jednostek sejsmostratatygraficznych, analiza map 
batymetrycznych zarejestrowanych echosonda wielowiązkową, analiza zdjęć sonarowych dna, poznanie 
zasad tworzenia map osadów na podstawie rejestracji sonarowych, projektowanie pomiarów 
hydroakustycznych. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Umiejętność interpretacji zarejestrowanych danych akustycznych dotyczących pomiarów 
geologicznych, geofizycznych i batymetrycznych dna morskiego. 
 Wykaz literatury 
- podstawowej: 
Lurton X., An introduction to Underwater Acoustics, Principles and applications, Wyd. Springer 
2002, 347. 
Stepnowski, A., Systemy Akustycznego Monitoringu Środowiska Morskiego, Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001, 283. 
Śliwi ński A., Ultradźwięki i ich zastosowania, Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa, 2001, 426. 
Tęgowski J., 2006, Akustyczna Klasyfikacja Osadów Dennych, wyd. Rozprawy i Monografie IO 
PAN, 220. 
- uzupełniającej: 
Blondel P., The Handbook of Sidescan Sonar, Wyd. Springer 2009, 316. 
MacLennan D. N. and Simmonds E. J., 2005. Fisheries Acoustics Theory and Practice. Blackwell 
Publishing Limited; 2 edition (September 1, 2005), 437. 
Medwin H. and Clay C. S., 1998. Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic Press, 
Boston, 712. 
Medwin H., 2005. Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical Oceanography. 
Cambridge University Press, New York, 643. 
Urick R. J., 1975. Principles of underwater sound. McGraw-Hill. 
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Nazwa przedmiotu   

Bioakustyka 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 
 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Natalia Gorska 

Liczba godzin zajęć 30, w tym: 
30 wykład 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów:  II, 3 

Status przedmiotu: fakultatywny Język wykładowy:  polski 

Metody dydaktyczne:  
wykłady w formie prezentacji 
multimedialnej  

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  
Wymagania wstępne: konieczna jest znajomość podstaw matematyki wyŜszej oraz wiedza z zakresu 
fizyki ogólnej, podstawowa wiedza z oceanografii fizycznej oraz biologicznej 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Przedmiot jest zalecany przede wszystkim dla studentów ze ścieŜek oceanografii fizycznej oraz 
biologicznej. Przedmiot daje wiedzę dotyczącą generowania i odbierania dźwięków przez zwierzęta 
morskie oraz wiedzę w zakresie nowoczesnych akustycznych metod oszacowania biomasy i klasyfikacji 
habitatów.  
Treści programowe:  
1. Podstawy teoretyczne: definicja fali akustycznej, parametry, charakteryzujące falę akustyczną, 
propagacja fal akustycznych w morzu: absorpcja dźwięku w wodzie morskiej, rozprzestrzenianie się 
geometryczne, zjawiska falowe: interferencja fal, odbicie i transmisja fal na granicy dwóch ośrodków, 
rozpraszanie na niejednorodnościach objętościowych oraz nierównych granicach ośrodków, generowanie 
oraz detekcja fal akustycznych, nadajniki i odbiorniki fal akustycznych (kierunkowość, moc, 
charakterystyki częstotliwościowe), zasada działania echosondy. 
2. Generowanie i odbieranie dźwięków przez zwierzęta morskie: dźwięki biologiczne, mechanizmy 
generowania dźwięków przez zwierzęta morskie, odbieranie dźwięków przez zwierzęta morskie (próg 
detekcji, maskowanie i krytyczna szerokość pasma, ultradźwięki i infradźwięki), sonar biologiczny, 
wpływ środowiska na zjawisko odbierania oraz generowania dźwięków (super mocne źródła dźwięków, 
zanieczyszczenia morza przez szumy akustyczne), współczesne akustyczne techniki badań dźwięków o 
pochodzeniu biologicznym. 
3. Akustyka rybacka. Akustyka zooplanktonu: rozpraszanie fal akustycznych przez obiekty biologiczne 
(ryby, zooplankton, rośliny),  wpływ morfologii, fizjologii, ontogenezy oraz zachowania ryb i 
zooplanktonu na ich właściwości rozpraszające; urządzenia hydroakustyczne do badań biologicznych: 
echosonda jednowiązkowa, sonar boczny, sonda wielowiązkowa, ADCP, anteny hydrofonów. Zasady 
działania, moŜliwości, akustyczne obserwacje zachowania zwierząt morskich (rozkład przestrzenny, 
migracje dobowa i sezonowa i in.), akustyczne techniki szacowania biomasy ryb i zooplanktonu, 
akustyczna identyfikacja gatunków ryb i zooplanktonu. 
4. Akustyka bentosu: detekcja roślin podwodnych z zastosowaniem echosondy jednowiązkowej, sonaru 
bocznego oraz sondy wielowiązkowej; akustyczne oszacowanie biomasy roślin bentosowych; akustyczna 
klasyfikacja habitatów bentosowych, akustyczne obserwacje fotosyntezy roślin podwodnych. 
5. Metodologia opracowania akustycznych technik badań flory i fauny morskiej: organizacja akustyczno – 
biologicznego rejsu naukowo – badawczego; metodologia wspólnych pomiarów akustyczno - 
biologicznych.  
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6. Badania akustyczne flory i fauny Bałtyckiej: zadania, trudności, perspektywy 
7. Wykorzystanie metod akustycznych w czynnej ochronie zasobów morskich. 
 
Umiejętności i kompetencje:  
1. kurs wprowadza we współczesne zagadnienia bioakustyki; 
2. kurs demonstruje moŜliwości współczesnych metod akustycznych stosowanych do badań ekosystemów 
morskich; 
3. kurs wprowadza w metodologię opracowania metod akustycznych stosowanych do badań 
biologicznych w morzu; 
4. kurs nadaje szczególną wagę zrozumieniu fizycznych podstaw metod akustycznych, bez czego nie jest 
moŜliwa prawidłowa interpretacja otrzymanych danych biologicznych; 
5. kurs uczy kreatywnego myślenia. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
1. MacLennan D. N. and Simmonds E. J., 2005. Fisheries Acoustics Theory and Practice. Blackwell 
Publishing Limited; 2 edition (September 1, 2005), 437.  
2. Lurton X., 2002. An Introduction to Underwater Acoustics. Principles and Applications. Springer, 347. 
3. Medwin H. and Clay C. S., 1998. Fundamentals of Acoustical Oceanography. Academic Press, Boston, 
712. 
4. Medwin H., 2005. Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical Oceanography. Cambridge 
University Press, New York, 643.  
5. Stepnowski A., 2001. Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego. Gd. Tow. Nauk., 
Gdańsk, 283. 
- uzupełniającej: 
1. Śliwi ński A., 2001. Ultradźwięki i ich zastosowania. Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa, 426. 
2. Urick R. J., 1975. Principles of underwater sound. McGraw-Hill. 
3. Clay C. S. and Medwin H., 1977. Acoustical Oceanography: Principles and Applications. Wiley, New 
York, 544. 
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Nazwa przedmiotu   

Biomarkery jako narzędzia oceny wpływu zanieczyszczeń  

na organizmy  

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Justyna Miąc 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
wykład w formie prezentacji 
multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę na postawie egzaminu pisemnego 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Ekologia, Biochemia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Przedstawienie załoŜeń koncepcji oceny stanu środowiska opierającej się na wykorzystaniu biomarkerów. 
Treści programowe:  
Definicje biomarkerów. Adaptacja metod diagnostycznych stosowanych w medycynie na grunt badań 
ekologicznych. Rodzaje biomarkerów. Specyficzność biomarkerów. Biomarkery biochemiczne. Hierarchia 
biomarkerów-pomiar odpowiedzi biologicznej na róŜnych poziomach organizacji biologicznej. Szczególna 
rola biomarkerów nieinwazyjnych. Biomarkery u bezkręgowców. Biomarkery w badaniach populacyjnych. 
Rola biomarkerów w ocenie stanu środowiska naturalnego.  
 
Umiejętności i kompetencje:  
Poznanie pojęć i metod oceny stanu środowiska z wykorzystaniem róŜnego rodzaju biomarkerów. 
Umiejętność doboru odpowiedniego zestawu biomarkerów w zaleŜności od rodzaju zagroŜenia działającego 
na środowisko. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., 1996, 2001, Podstawy ekotoksykologii, Wyd. PWN, 
Warszawa 
Fossi M.H., Leonsio C., 1994, Nondestructiv biomarkers in Vertebrates, Levis Publishers, Baca Raton 
Glenn W. Suter II, 2006, Ecological Risk Assessment, Second Edition, Lewis Publishers CRC Press 
Sven E. Jorgensen, Fu-Liu Xu , Robert Costanza, 2005, Handbook of Ecological Indicators for Assessment 
of Ecosystem Health, Lewis Publishers CRC Press 
Samuel H. Wilson, William A. Suk, 2002, Biomarkers of Environmentally Associated Disease: 
Technologies, Concepts, and Perspectives, Lewis Publishers CRC Press 
- uzupełniającej: 
Stryer L., 2003, Biochemia, Wyd. PWN, Warszawa 
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Nazwa przedmiotu   
Biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych w środowisku wodnym 
 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 
 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 
 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): 
Prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski 

Liczba godzin zajęć, 15 w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: 
fakultatywny 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: wykorzystaniem 
technik multimedialnych 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 
 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie mechanizmów bioakumulacji metali cięŜkich i śladowych oraz zasad wykorzystania organizmów Ŝywych 
w badaniach monitoringowych w środowisku wodnym 
 
Treści programowe: 
Zanieczyszczenie metalami cięŜkimi środowiska morskiego na świecie – przyczyny, zagroŜenia, aktualny stan i 
prognozy. Formy występowania metali cięŜkich w akwenach morskich i ich znaczenie dla ekosystemów. 
Akumulacja metali w biocenozie, ryzyko przenoszenia w łańcuchu troficznym – fakt czy obawa?. Badania 
monitoringowe jako narzędzie kontroli i oceny stanu środowiska. Zastosowanie organizmów Ŝywych w badaniach 
monitoringowych na tle klasycznych metod analitycznych (kryteria doboru gatunków, znaczenie ekologiczne, 
współczesne problemy). Biomonitoring w międzynarodowych programach badawczych – case studies. Czy w Polsce 
prowadzi się biomonitoring zanieczyszczeń metalicznych? 
 
Umiejętności i kompetencje: 
Rozumienie mechanizmów przyswajania i akumulacji metali cięŜkich i śladowych u organizmów wodnych, 
modelowanie tempa bioakumulacji pierwiastków metalicznych w organizmie, zasady wykorzystania flory i fauny 
morskiej w badaniach monitoringowych do oceny stanu środowiska. 
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Phillips D. J. H., Rainbow P. S., 1993. Biomonitoring of Trace Aquatic Contaminants. Elsevier Science Publishers, 
Barking 
Szefer P., 2002. Metals, Metalloids and Radionuclides in the Baltic Ecosystem. Elsevier, Amsterdam 
Luoma S.N., Rainbow P.S., 2008. Metal Contamination in Aquatic Environments: Science and Lateral Management. 
Cambridge University Press, Cambridge 
Kinne O. 1984. Marine Ecology. John Wiley & Sons Ltd, New York 
- uzupełniającej: 
Dallinger R., Rainbow P.S., 1993. Ecotoxicology of metals in invertebrates. Lewis Publishers 
Beyer W.W., Heinz G.H., Redmon-Norwood, A.W. 1996. Environmental Contaminants in Wildlife. SETAC Spec. 
Publ. Series, Lewis Publishers, Pensacola 
Connell D.W., Miller G.J., 1984. Chemistry and Ecotoxicology of Pollution. A Wiley-Interscience Publication, New 
York 
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Nazwa przedmiotu   

Ekologia estuariów 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Maciej Wołowicz 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
wykład w formie prezentacji multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na postawie obecności 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: ekologia, ekologia morza 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
PoniewaŜ estuaria stanowią obszar przejściowy pomiędzy otwartym oceanem a lądem, często z bardzo silnie 
zaznaczonym oddziaływaniem wód słodkich, stanowią bardzo specyficzne środowisko dla rozwoju Ŝycia 
biologicznego, ale równieŜ dla bardzo dynamicznie zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. 
Ze względu na przejściowy charakter i szybko zmieniające się gradienty czynników abiotycznych i biotycznych, 
estuaria tworzą często ekosystemy o unikalnych cechach i charakterze. Dlatego celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów ze specyfiką hydrologiczną, geologiczną i biologiczną estuariów, oraz warunków środowiska Ŝycia i 
organizmami które je zamieszkują. 
Treści programowe:  
Pojęcie estuarium, ewolucja i klasyfikacja estuariów. Czynniki środowiskowe; zasolenie/gradient zasolenia, 
cyrkulacja, hydrodynamika, osady, inne czynniki fizykochemiczne. Pochodzenie organizmów zamieszkujących 
obszary estuariowe. BioróŜnorodność. Rozmieszczenie populacji organizmów bentosowych. Produkcja pierwotna, 
konsumenci (herbivores i detrivores), drapieŜniki. Sieć troficzna. Zanieczyszczenia, źródła i rodzaje, wykorzystanie 
estuariów (akwakultura, rybołówstwo, przemysł, porty, rolnictwo, urbanizacja, turystyka, konflikt interesów). Goods 
and Services. Ochrona i zarządzanie ekosystemem estuariów. Inne rodzaje estuariów; zbiorniki słonawowodne, 
przybrzeŜne laguny (hyper- i hypohalinowe). 
 
Umiejętności i kompetencje: Poznanie i zrozumienie kompleksowości funkcjonowania estuariów, ich wartości jako 

ródła róŜnorodnych zasobów, niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczeniem oraz roli ekonomicznej, kulturowej i 
etycznej jaką pełnią. Umiejętność globalnego spojrzenia na ekosystem jako potencjalne źródło „goods and services”, racjonalne 
i zrównowaŜone wykorzystanie oraz ochrona  zasobów. Uzyskanie kompetencji w zakresie zarządzania i ochrony. 

 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Fairbridge R., 1980. The estuary: its definition and geodynamic cycle. [in:] Chemistry and geochemistry of estuaries, 
Eds. Olausson E., and Cato I., New York., John Wiley and Son, pp. 1-35 
McLusky D., Elliot M., 2006. The estuarine ecosystem, ecology, threats and management. Oxford Univ. Press 
- uzupełniającej: 
Begon M., Townsend C. R., Harper J. 2005. Ecology from individuals to ecosystems. Part 3. Communities and 
Ecosystems. 
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Nazwa przedmiotu Ewolucjonizm Kod ECTS: 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Tadeusz Namiotło (Wydział Biologii 
UG, Katedra Genetyki) 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 wykład  

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: Wykład w formie 
prezentacji multimedialnej, fragmenty 
filmów, dyskusja 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: Zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Genetyka ogólna i 
populacyjna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie i zrozumienie mechanizmów i dróg ewolucji świata oŜywionego 
 
Treści programowe: Podstawowe załoŜenia syntetycznej teorii ewolucji. Odtwarzanie dróg ewolucji cech. 
Ewolucja na poziomie populacji: prawo Hardy’ego i Weinberga, czynniki systematyczne, dyspersyjne i 
nieokresowe prowadzące do przebudowy genetycznej populacji. Pojęcia gatunku, mechanizmy izolujące i 
klasyfikacja procesów specjacyjnych. Radiacje adaptatywne. Problematyka genezy cech altruistycznych, 
ograniczona agresja i strategia ewolucyjnie stabilna. Problemy ewolucji płciowości. Podstawy ewolucji 
rozwoju. Prawidłowości makroewolucji. Dynamika pojawiania się i ekstynkcji taksonów. Ewolucyjna 
historia wybranych grup organizmów morskich. 
 
Umiejętności i kompetencje: Rozumienie podstawowych procesów ewolucyjnych na poziomie populacji. 
Umiejętność wykorzystania znajomości procesów specjacyjnych i makroewolucyjnych oraz roli wydarzeń 
przypadkowych i ewolucyjnej przeszłości do wyjaśniania bioróŜnorodności. Umiejętność krytycznej oceny 
hipotez dotyczących genezy cech behawioralnych oraz ewolucyjnych kosztów i zysków rozmnaŜania 
płciowego. Umiejętność interpretacji znaczenia zmian rozwojowych w powstawaniu nowości 
ewolucyjnych. 
Wykaz literatury  
-  podstawowej:  
Futuyma D.J. 2008. Ewolucja. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
Krzanowska H., Łomnicki A. 2002. Mechanizmy ewolucji, Wyd. PWN, Warszawa 
- uzupełniającej: 
Ridley M. 2007. Evolution. Blackwell Publishing, Malden 
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Nazwa przedmiotu  Funkcjonowanie ekosystemów polarnych Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Maria Iwona śmijewska 

Liczba godzin 15  zajęć, w tym:  
15 wykład  

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów (stacjonarne II stopnia): 
Stacjonarne II stopnia 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady w formie prezentacji (Power Point) 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie na podstawie testu jednokrotnego wyboru 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Funkcjonowanie Ekosystemów Morskich, zdany egzamin z tego przedmiotu 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: Poznanie mechanizmów funkcjonowania Ŝycia w skrajnych warunkach środowiskowych, 
umiejętność oceny stopnia oddziaływania tych rejonów na klimat i hydrosferę Ziemi a takŜe zmian strukturalnych i 
ilościowych warunkowanych antropopresją 
Treści programowe: 
Historia odkryć w Arktyce i Antarktyce, rola i znaczenie Traktatu Antarktycznego. Specyfika polarnego środowiska 
wodnego i lądowego Arktyki oraz Antarktyki, w szczególności wpływ procesów lodowych na kształtowanie 
ekosystemów wód zimnych. Geneza odmienność flory i fauny Antarktyki (wysoki stopień endemizmu) i Arktyki 
(róŜnorodność zespołów). Sposoby adaptacji do Ŝycia w warunkach polarnych: kriofauna, ryby białokrwiste. 
Mechanizmy funkcjonowania fauny pelagicznej: wpływ procesów migracyjnych (dobowych, sezonowych, 
ontogenetycznych) na cykle Ŝyciowe dominujących skorupiaków, w tym Copepoda i Euphausiaceae. Specyfika sieci 
troficznej Antarktyki – rola kryla. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na produktywność rejonów 
polarnych. Globalne zmiany klimatu ziemskiego; efekt cieplarniany; dziura ozonowa i ich wpływ na ekosystemy 
lokalne i ogólnoświatowe. Korzyści i konsekwencje badań rejonów polarnych: wpływ stacji polarnych na lokalne 
ekosystemy, badania Jeziora Vostok. Tereny chronione w Arktyce 
oraz w Antarktyce. Eksploatacja zasobów Ŝywych Antarktyki: w przeszłości, dziś i w przyszłości. – skala opłacalności 
dla człowieka ale i zagroŜeń dla samej przyrody  
 
Umiejętności i kompetencje: 
Poznanie mechanizmów funkcjonowania Ŝycia w skrajnych warunkach środowiskowych, umiejętność oceny stopnia 
oddziaływania tych rejonów na klimat i geo- i hydrosferę Ziemi a takŜe zmian strukturalnych i ilościowych 
warunkowanych antropopresją 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Demel K. śycie morza, Wyd. Morskie Gdańsk, 1979 
Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A. Oceany świata, PWN Warszawa, 2002 
Marine Biology, an ecological approach, ed. J.W. Nybkken i M. D. Bartness, Person Beniamin Cummings, 2005 
Polynyas windows to the world, ed; W .O. Smith i D. G. Barber, Esevier, 2007 
K. Wiktor, M. Węsławki, M.I. śmijewska, Biogeografia morza, Wyd. UG. 1997 
Migrations and dispersal of Marine Organisms, ed: M.B. Jones I inni, Kluver Academic  Publishers, 2003 
 
 - uzupełniającej: 
Deep Sea Biology, J.G. Gage i P.A. Tyler, Cambridge Univesity Press, 1991 
Depowski S. Surowce mineralne mórz i oceanów, Wyd. Scholar Warszawa, 199 
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Nazwa przedmiotu   

Morze Śródziemne 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Maciej Wołowicz 
 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
wykład w formie prezentacji 
multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na podstawie obecności 
 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Brak warunków wstępnych 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z ekosystemem Morza Śródziemnego; przeszłością geologiczną, hydrologią, 
bioróŜnorodnością,  zasobami naturalnymi, działalnością ekonomiczną człowieka i jej wpływem na 
zbiornik, problemem zanieczyszczenia. w kontekście Morza Bałtyckiego. Celem wykładu jest ukazanie 
róŜnic i podobieństw dwóch europejskich zbiorników międzykontynentalnego M. Śródziemnego i 
śródlądowego M. Bałtyckiego  
Treści programowe:  
Charakterystyka połoŜenia zbiornika, zlewni, warunki klimatyczne, hydrologiczno-meteorologiczne oraz 
cyrkulacja mas wodnych i ich zróŜnicowanie równoleŜnikowe. Wymiana mas wodnych z Atlantykiem. 
Przeszłość geologiczna oraz batymetria i rzeźba dna. Warunki ekologiczne zbiornika oraz ich 
zróŜnicowanie, bioróŜnorodność, produkcja pierwotna. Działalnośc ekonomiczna człowieka: transport 
morski eksploatacja zasobów naturalnych, akwakultura, zanieczyszczenia. Basen Morza Śródziemnego 
jako kolebka cywilizacji europejskiej.  
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość ekosystemu M. Śródziemnego. Umiejętność wykorzystania 
wiedzy z róŜnych dyscyplin nauki w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem 
ekosystemów morskich. PrzybliŜenie znaczenia i roli M. Śródziemnego basenu śródziemnomorskiego dla 
rozwoju cywilizacji i kultury europejskiej.  
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Łomniewski K., Zaleski J., śmudziński L. 1974. Morze Śródziemne. PWN 
- uzupełniającej: 
Publikacje naukowe. 
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Nazwa przedmiotu   

Parazytologia organizmów morskich 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia 
morska 
Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
prof. dr hab. Jerzy Rokicki (wykład) 
dr Leszek Rolbiecki (ćwiczenia) 
Liczba godzin zajęć 45, w tym:  
15 wykład 
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: 
fakultatywny 

Język wykładowy: angielski 
Ćwiczenia: polski 

Metody dydaktyczne: 
Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej i ćwiczenia laboratoryjne 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Biologia ogólna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z podstawami biologii pasoŜytów bytujących w środowisku wodnym. Rozpoznawanie 
pasoŜytów i prezentacja podstawowych metod badawczych stosowanych w parazytologii. 
Treści programowe:  
Wykład: pojęcie i typy pasoŜytnictwa. Morfologiczno-anatomiczne przystosowania do pasoŜytniczego 
trybu Ŝycia w środowisku morskim. RozmnaŜanie, rozwój, cykle rozwojowe. Specyficzność pasoŜyta, 
układ pasoŜyt-Ŝywiciel. Zagadnienia filogenezy i ewolucji pasoŜytów. Choroby inwazyjne i zoonozy. 
 
Ćwiczenia: przegląd systematyczny pasoŜytniczych pierwotniaków, Myxozoa, helmintów, pijawek i 
stawonogów związanych ze środowiskiem wodnym. Zasady wykonywania sekcji parazytologicznych. 
Metody preparatyki i diagnostyki parazytologicznej. 
 
Umiejętności i kompetencje:( jako efekty kształcenia po zaliczeniu kursu) 
Znajomość biologii pasoŜytów. Umiejętność identyfikacji pasoŜytów i opanowanie metod stosowanych 
w laboratoriach parazytologicznych. 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
1. Cheng T.C., 2006. General parasitology. Academic Press, USA.  
2. Combes C., 1999. Ekologia i ewolucja pasoŜytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania.     
PWN, Warszawa. 
3. Grabda J., 1981. Zarys parazytologii ryb morskich. PWN, Warszawa. 
4. Lonc E., Złotorzycka J., 1990. Skrypt do ćwiczeń z parazytologii. UW, Wrocław. 
5. Lonc E., Złotorzycka J., 1995. Ćwiczenia z parazytologii dla studentów biologii. UW,       Wrocław. 
6. Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A., 2001. Zarys parazytologii ogólnej. 
PWN, Warszawa. 
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Nazwa przedmiotu   

Problemy ochrony Morza Bałtyckiego 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Krzysztof Skóra 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
Wykład 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Obecność >60% zajęć z uzupełnieniem. wiadomości via praca 
pisemna. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z antropogenicznym przyczynami degradacji jakości i ilości zasobów przyrodniczych morza oraz  
socjologicznymi i politycznymi przyczynami nieskutecznej ochrony. Systemami ochrony oraz sposobami 
rozwiązywani problemów na tym polu  
Treści programowe:  
Definicja ochrony przyrody oraz międzynarodowe i krajowe akty prawne dot. ochrony przyrody i środowiska 
naturalnego człowieka. Ranking przyczyn degradacji morskiej bioróŜnorodności. Pasywne i czynne formy 
ochrony przyrody. Morskie obszary chronione. Zasady ekosystemowego podejścia do eksploatacji morza.  
 
Umiejętności i kompetencje: Znajomość definicji ochrony przyrody i podstawowych aktów prawnych. 
Umiejętność określania przyczyn degradacji morskiej bioróŜnorodności. Znajomość formy ochrony przyrody 
i zasad ekosystemowego podejścia do eksploatacji morza. Znajomość zasad wyznaczania obszarów 
chronionych na morzu. 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 
Andrew S. Pullin. 2007 Biologiczne podstawy ochrony przyrody Wydawnictwo Naukowe PWN 
Symonides E. 20008. Ochrona przyrody. Warszawa UW. 
Wytyczne w sprawie ustanowienia sieci Natura 2000 w środowisku morskim..2007  
(www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines_pl.pdf. 
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków (www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl)  
Ustawy dot. ochrony przyrody i środowiska. Dyrektywa Siedliskowa UE, Ramowa dyrektywa UE dot. 
Strategii Morskiej. Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa FAO 
- uzupełniającej: 
Nordheim, H; Boedecker, D; Krause, J.C. (Eds.) 2006 Progress in Marine Conservation in EuropeNATURA 
2000 Sites in German Offshore Waters 2006 
Skóra K.E. 2005. Półwysep Helski – próba diagnozy ekologicznej klęski oraz recepta na rozwój 
zrównowaŜony. W: Stan i zagroŜenia Półwyspu Helskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Monografia, 
115-127. 
Węsławski J.M, Andrulewicz E., Kotwicki L., Kuzebski E., Lewandowski A., Linkowski T., Massel S.R., 
Musielak S., Olańczuk-Neyman K., Pempkowiak J., Piekarek-Jankowska H., Radziejewska T., RóŜyński G., 
Sagan I., Skóra K.E., Szefler K., Urbański ., Witek Z., Wołowicz M., Zachowicz J., Zarzycki T., 2006. Basis 
for a valuation of the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea: Rationale and quest for tools. 
Oceanologia, 48/1. 
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Skóra K.E. 2008 Dlaczego ochrona przyrody Bałtyku jest nieskuteczna? [W:] W.Florek (red.) Słowiński 
Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury. Smołdzino. 
Skóra K.E. 2006. Przyczyny i przykłady degradacji róŜnorodności biologicznej strefy brzegowej w rejonie 
Zatoki Puckiej. W: Brzeg morski – zrównowaŜony. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami PrzybrzeŜnymi w 
Polsce – stan obecny i perspektywy część 2. Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk o Morzu. Monografia. 
Szczecin.  
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Nazwa przedmiotu   

Programy uŜytkowe dla oceanografów 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności:  

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Gabriela Gic-Grusza 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
60 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 5 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: fakultatywne 
 

Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: Zajęcia prowadzone 
są w sali komputerowej. Uczestnicy kursu 
nabywają umiejętności praktycznych 
poprzez cykl ćwiczeń przygotowanych w 
blokach tematycznych. Prowadzący 
wyjaśnia niezbędne podstawy teoretyczne 
przed kaŜdym z ćwiczeń.    

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu 
odbywa się na podstawie kolokwiów przeprowadzanych po 
zakończeniu kaŜdego z bloków tematycznych. Kolokwia 
polegają na wykonaniu zestawu ćwiczeń przy komputerze, 
mogą teŜ dodatkowo zawierać pytania teoretyczne. W ten 
sposób uczestnicy kursu zdobywają punkty, a ostateczne 
zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie sumy 
zgromadzonych w trakcie punktów.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Technologia informacyjna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników kursu z wybranymi programami na licencji GPL, 
pomocnymi przy tworzeniu pracy magisterskiej lub doktorskiej. Programy te są bezpłatne (co zapewnia ich 
szeroką dostępność) oraz niezaleŜne od platformy (działają zarówno w środowisku Windows jak i Linux). 
Treści programowe:  
 
Na zajęciach przewiduje się moŜliwość prezentacji następujących programów: 
1. LaTeX – środowisko słuŜące do profesjonalnego składu dokumentów. Dzięki zastosowaniu LaTeXa 

studenci będą mieli moŜliwość przygotowania swoich prac dyplomowych zgodnie z polskimi regułami 
typograficznymi. Ponadto znajomość LaTeXa umoŜliwi uczestnikom kursu przygotowywanie 
profesjonalnych (pod względem składu) publikacji, honorowanych przez szereg wydawnictw 
naukowych. 

2. Dia – program przeznaczony do rysowania diagramów, niezwykle przydatny przy ilustrowaniu 
eksperymentów bądź tworzeniu róŜnego rodzaju schematów blokowych. 

3. Scilab – odpowiednik pakietu naukowego Matlab. Program zawiera wiele funkcji wykorzystywanych 
przy obróbce danych, ponadto umoŜliwia skomplikowane obliczenia na wektorach i macierzach. Scialab 
posiada równieŜ zestaw narzędzi do wizualizacji wyników. 

4. Octave – język stworzony do obliczeń numerycznych, umoŜliwiający rozwiązywanie zagadnień z 
algebry liniowej, a takŜe znajdowanie rozwiązań równań nieliniowych i róŜniczkowych. Znajomość tego 
programu jest cenna z punktu widzenia modelowania procesów zachodzących w oceanie. 

5. R – pakiet matematyczny przeznaczony do zaawansowanych obliczeń statystycznych, przydatny 
zarówno w biologii, chemii, jak i geofizyce.  

6. Gnuplot – prosty, interaktywny generator wykresów. Program moŜe być wykorzystywany w sytuacji, 
gdy dostępne są gotowe dane; umoŜliwia tworzenie wykresów (zarówno dwuwymiarowych jak i 
trójwymiarowych). 
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Umiejętności i kompetencje: 
Uczestnicy kursu nabywają umiejętności praktycznych związanych z obsługą róŜnego rodzaju 
oprogramowań pomocnych przy tworzeniu pracy magisterskiej (zwłaszcza na kierunku oceanografia).  
 

Wykaz literatury  
- podstawowej: 

LATEX. WIERSZ PO WIERSZU. A. DILLER. HELION 2001 

MATLAB i Simulink. Poradnik uŜytkownika. B. Mrozek, Z. Mrozek. Wydanie drugie. Helion 2004 
- uzupełniającej:  
Linux. Leksykon kieszonkowy. D. J. Barrett. Helion 2004 
Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e – podręcznik dla początkujących. Tłumaczenie: J. 

Gołdasz, R. Kubiak, T. Przechlewski. Wydanie drugie, poprawione, uaktualnione i rozszerzone.    
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Nazwa przedmiotu  
Przyczyny i konsekwencje zmian klimatu  
 

Kod ECTS:  

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:  
Wydział Oceanografii i Geografii  
Instytut Oceanografii  

Nazwa kierunku: Oceanografia  

Nazwa specjalności: Fizyka morza 
Nazwisko osoby prowadzącej:  prof. UG, dr hab. Jerzy Cyberski  
Liczba godzin zajęć, 30 w tym:  
30 wykład 

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów:  II, 3 

Status przedmiotu :  
fakultatywny  

Język wykładowy:  
polski  

Metody dydaktyczne: Wykład w formie prezentacji 
multimedialnej  

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Zaliczenie na ocenę  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi zalecane, nie obowiązkowe: Oceanografia 
fizyczna, Meteorologia  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Poznanie czynników kształtujących funkcjonowanie systemu klimatycznego, historii klimatu, procesów 
klimatotwórczych naturalnych i antropogenicznych, szczególnie sytuacji nadzwyczajnych.  
Treści programowe:  
System klimatyczny globu ziemskiego, historia ziemskiego klimatu. Obserwowane zmiany czasowo-przestrzenne 
wybranych parametrów meteorologicznych na globie. Formy zmian klimatycznych. Czynniki klimatotwórcze 
stabilizujące naturalną zmienność klimatu. Interakcja oceanosfery, litosfery i kriosfery – wymiana masy i energii. 
Historyczne i współczesne formy cyrkulacji atmosfery i wód oceanicznych. Czynniki wywołujące rozchwianie i zmiany 
klimatu egzogeniczne – astronomiczne (zmiany na Słońcu, asteroidy, geometrii ekliptyki, ruchu obrotowego Ziemi,), 
oraz endogeniczne – erupcje wulkaniczne, rozmieszczenie lądów, czynniki antropogeniczne. Skutki zmian klimatu: 
zmiany składu atmosfery (H2O, CO2, CFCs, metan, ozon stratosferyczny i troposferyczny), kwaśne deszcze, zmiany 
rozmieszczenia stref klimatycznych na globie, intensyfikacja ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i 
hydrologicznych (opady, huragany, śnieŜyce, susze, poŜary, powodzie, niŜówki, stepowienie), wzrost poziomu morza, 
zatapianie nisko połoŜonych obszarów przybrzeŜnych, nasilenie abrazji brzegów, pogorszenie komfortu klimatycznego 
ekumeny, obumieranie raf koralowych, obniŜenie produkcji Ŝywności. Podejmowane działania ograniczające czynnik 
antropogeniczny zmian klimatu. Porozumienia międzynarodowe.  
 
Umiejętności i kompetencje  
Zrozumienie i umiejętność poprawnej interpretacji procesów kształtujących klimat w ujęciu globalnym i lokalnym. 
Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji minimalizujących skutków zmian klimatu.  
Wykaz literatury:  
-podstawowej:  
D.V. Hoyt, K.H. Schatten, 1997, The Role of the Sun in Climate Change, New York Oxford, Oxford University Press, s 
279  
Z. W. Kundzewicz, P. Kowalczyk, 2008, Zmiany klimatu i ich skutki, Poznań, Kurpisz, s.216  
F.T. Mackenzie, J.A. Mackenzie, 1995, Our Changing Planet, An Introduction to Earth System Science and Global 
Environmental Change, Prentice Hall, s.387  
Zmiana klimatu 2007, Raport Syntetyczny, Międzyrządowy Zespół d. Zmian Klimatu, WMO UNEP, Warszawa 2009, s 
104  
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf (czerwiec 2009)  
http://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf (czerwiec 2009)  
-uzupełniającej:  
K. KoŜuchowski, 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa, s.332  
K. KoŜuchowski, 1998, Atmosfera klimat ekoklimat, PWN, Warszawa, s. 344  
D. Martyn, 1995, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa, s. 360  
T. Flannery, 2007, Twórcy pogody, CKA, Gliwice, s.336 
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Nazwa przedmiotu:  Regionalizm w oceanie Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
dr Jan Jędrasik 
Liczba godzin zajęć, 15 w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu : 
fakultatywny  

Język wykładowy: 
polski 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z prezentacją multimedialną 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
bez ograniczeń 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przedstawić metody regionalizacji fizyczno oceanograficznej, scharakteryzować makroregiony w oceanie 
światowym 
Treści programowe: 
Przegląd nowoŜytnych podziałów regionalnych oceanu, kryteria regionalizacji fizyczno – oceanograficznej. 
Regiony polarne: Morze Arktyczne, Ocean Południowy - Antarktyka.  
Makro region - Ocean Atlantycki (Przepływy zintegrowane – intensyfikacja W, prądy E, upwellingi, regiony 
generacji mas wodnych głębinowych i pośrednich, morza śródziemne). 
Makro region - Ocean Wielki – Pacyfik (region cyrkulacji międzyzwrotnikowej, abysalne masy wodne, morza 
wschodnioazjatyckie, El Ninio). 
Makro region - Ocean Indyjski (Monsunowa zmienność systemu prądów intensyfikacji zachodniej, Morze 
Arabskie i Bengalskie, regiony penetracji wód antarktycznych, Morza przyległe - Czerwone, Śródziemne Morze 
Australijskie).  
Wybrane zagadnienia regionalne: huragan tropikalny Iwan, długookresowe wahania poziomu Morza Bałtyckiego.  
 
Umiejętności i kompetencje:  
Umiejętność rozpoznawania podstawowych cech regionów współczesnego oceanu oraz opisu głównych procesów 
funkcjonujących w tych regionach.   
Wykaz literatury  
-podstawowej:  
Morza i Oceany, 1997, Encyklopedia Geograficzna Świata, t.7, Opres 
Pond S., Pickard G.L., 1991, Introductory dynamical oceanography, Prgamon Press, 1-330 
Sverdrup K.A., Duxbury, A.B., Duxbury,A.VC., 2005, An Introduction to the World’s Oceans, W.C. Brown 
Publishers, 1 - 514 
-uzupełniającej: 
Duxbury, A.B. Duxbury, 1989, An Introduction to the World’s Oceans, W.C. Brown Publishers Gross Gross, 
M.G., E., 1996, Oceanography a view of earth, Prentice Hall  
McPhee M., 2008, Aie-sea-ocean interaction: turbulent ocean boundary layer, exchange  
Moores Ch.N.K.,[Ed], Baroclinic processes on Continental shelves, Am.Geophys. Un., 1 - 130  
Ruhle E., Zaleski J., [E:],1982, Ocean Atlantycki, PWN, 1-664 
Triesznikow A., Salnikow W., 1978, Siewiernyj liedowatyj I juŜnij okien, Izdat. Akademia Nauk SSSR, 1-550 

 
 



 125 

Nazwa przedmiotu   

Systemy składu dokumentów na przykładzie LaTeXa 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): dr Gabriela Gic-Grusza 

Liczba godzin zajęć 30, w tym: 
30 ćw. lab. 
 

Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu :  
fakultatywny 

Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne:  
Zajęcia prowadzone są w sali komputerowej. 
Uczestnicy kursu nabywają umiejętności 
praktycznych poprzez cykl ćwiczeń przygotowanych 
w blokach tematycznych. Prowadzący wyjaśnia 
niezbędne podstawy teoretyczne przed kaŜdym z 
ćwiczeń.    

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwiów 
przeprowadzanych po zakończeniu kaŜdego z bloków 
tematycznych. Kolokwia polegają na wykonaniu zestawu 
ćwiczeń przy komputerze, mogą teŜ dodatkowo zawierać pytania 
teoretyczne. W ten sposób uczestnicy kursu zdobywają punkty, a 
ostateczne zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie sumy 
zgromadzonych punktów.  

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Technologia informacyjna 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przedmiot ma na celu opanowanie podstaw programu LaTeX słuŜącego do profesjonalnego składu dokumentów 
(zwłaszcza prac magisterskich, artykułów). 
Treści programowe:  
 
Na kolejnych zajęciach przewidziane są następujące tematy:  
7. Zasady typografii. Układ strony. Historia systemu TeX wraz z opisem jego składowych. Idea działania programu.  
8. Edytory TeXowe. Opis podstawowych klas wraz z ich opcjami: book, article, report, mwbk, mwart. Budowa pliku 
źródłowego. Kodowanie polskich znaków.  

9. Podział logiczny dokumentu: części, rozdziały, sekcje, paragrafy; tytuł i spis treści. Znaki specjalne w LaTeX u, 
akcenty, komentarze, cudzysłów, myślniki. Łamanie linii i stron. Rozmiary czcionek. Rodziny czcionek.  

10. Środowiska: itemize, enumerate, description, list, quote, quotation, flushright, flushleft, center, verbatim, verse.  
11. Pudełka: umieszczanie tekstu w pudełkach, ramki. Odstępy. Środowisko tabbing. Tworzenie nowych środowisk.  
12. Środowisko tabular – tworzenie tabel w LaTeX u. Pakiety: array, supertabular, tabularx, longtable, hline. Odnośniki.  
13. Tryb matematyczny: środowiska equation i displaymath, uŜycie znaków \$\$. Ułamki, całki, sumy, nawiasy.  
14. Tryb matematyczny, c.d.: odstępy w trybie matematycznym. Układy równań, macierze. Rozmiar czcionki w trybie 

matematycznym. Rodzaje czcionek w trybie matematycznym.  
15. Umieszczanie w tekście rysunków i tabel. Pakiet graphicx. Spis rysunków i spis tabel. UŜycie kolorów w 

dokumencie.  
16. Bibliografia, style bibliograficzne. Bibtex.  
17. Przydatne pakiety: deleqn, hyperref, accents, i inne.  
 
Umiejętności i kompetencje: 
Uczestnicy kursu nabywają praktycznej wiedzy na temat typografii. 
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Wykaz literatury 
- podstawowej: 
LATEX Podręcznik i przewodnik uŜytkownika. L. Lamport. Wydawnictwo WNT 2004 
LaTeX. Wiersz po wierszu. A. Diller. Helion 2001 
Polskie reguły składu i łamania. J.M. Nowacki [PDF] 
- uzupełniającej:  
Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e – podręcznik dla początkujących. Tłumaczenie: J. Gołdasz, R. 
Kubiak, T. Przechlewski. Wydanie drugie, poprawione, uaktualnione i rozszerzone.  [PDF]   
TEX przewodnik uŜytkownika. D. E. Knuth. Wydawnictwo WNT 2005 
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Nazwa przedmiotu   

The Baltic Sea Environment 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ochrona i zarządzanie zasobami morza, Ekobiotechnologia morska 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. dr hab. Maria Iwona śmijewska 
 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 wykład 
 

Liczba punktów ECTS: 2 
 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 
 

Status przedmiotu : 
fakultatywny 
 

Język wykładowy: angielski 
 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykład multimedialny 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
wykład moŜe być zakończony międzynarodowym 
egzaminem i uzyskaniem dyplomu Uniwersytetu 
Bałtyckiego w Uppsala, koordynatora programu 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe: 
14 two-hours video sessions, and for each session a 35-page booklet. The course deatales with the 
environmental situation of the Baltic Sea and its drainage area, conveys an overview of topics 
important for understanding and improving the environmental situation of the region. The course 
has the following content: physical geography of the Baltic Sea, life in The Baltic sea, 
eutrophication of the Baltic Sea, industrial pollutants and toxicants, life poisoned - toxicology, 
environmental law and economy, water and wastewater management , the prospect of the 
sustainable society, and in addition two spacebridged discussion: “Man and the Baltic Sea” and 
“Policy and cooperation in the Baltic region”. 
 
Umiejętności i kompetencje: 
 
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
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Nazwa przedmiotu   

Transmisja promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): prof. UG, dr hab. Adam KręŜel 

Liczba godzin zajęć 15, w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: fakultatywny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne:  
wykład z wykorzystaniem techniki 
multimedialnej 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
wykład monograficzny 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: brak 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami związanymi z transmisją światła słonecznego przez 
atmosferę ziemską i sposobami szacowania jego wielkości na powierzchni Ziemi 
Treści programowe:  
Słońce jako źródło energii docierającej do powierzchni morza. Równanie przenoszenia promieniowania. 
Osłabianie promieniowania słonecznego w atmosferze "idealnej". Pochłanianie promieniowania przez parę 
wodną. Osłabianie promieniowania na aerozolach. Wpływ zachmurzenia na transmisję promieniowania. 
Analiza udziału poszczególnych elementów osłabiania promieniowania w osłabianiu globalnym. Osłabianie 
promieniowania w ultrafioletowym i widzialnym przedziałach widma. 
 
Umiejętności i kompetencje:  
 
Wykaz literatury 
- podstawowej: 
Paltridge G. W., Platt C.M.R., 1976. Radiative Processes in Meteorology and Climatology, Elsevier, 

Amsterdam-London-New York, 318 s. 
Salby M.L., 1995. Fundamentals of Atmospheric Physics, Academic Press, London, 627 s. 
- uzupełniającej: 
Thomas G.E., Stamnes K., 2006. Radiative Transfer in the Atmosphere and Ocean, Cambridge University 

Press, New York, 517 s. 
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Nazwa przedmiotu:  Wymiana wód w Bałtyku Kod ECTS: 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Fizyka morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
dr Jan Jędrasik 
Liczba godzin zajęć, 15 w tym:  
15 wykład 

Liczba punktów ECTS: 1 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu : 
fakultatywny  

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z prezentacją multimedialną 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: bez ograniczeń 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie ze specyfiką i charakterem wymiany wód w morzu jako pozytywnym estuarium, w szczególności wymianą 
subregionalną.  
Treści programowe: 
Wymiana wód w Bałtyku – bilans wodny. Wymiana horyzontalna wód z Morzem Północnym. Estuariowa wymiana w 
jeziorach przybrzeŜnych, Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej. Tranzytowa rola Rynny Słupskiej i buforowa Głębi 
Gdańskiej w wymianie wód przydennych południowego Bałtyku. Schemat cyrkulacji horyzontalnej - prądy dominujące. 
 
Umiejętności i kompetencje: Rozumienie mechanizmu wymiany wód w morzu klimatycznej strefy umiarkowanej jako 
estuarium pozytywnym.  
 
Wykaz literatury  
- podstawowej:  
               Jasińska E., Massel S.R., 2007, Water Dynamics in estuaries along the Polish coast, Oc. and Hydrob. Stud., 36, 
2, 101 - 133 
               Łomniewski K., 1975, Morze Bałtyckie, PWN, 1-278 
               
- uzupełniającej:  

            Döös, K., H. E., Meier H.E., and Döscher R., 2004, The Baltic Haline Conveyor Belt or The Overturning 
Circulation and Mixing in the Baltic, Ambio, Vol. 33 No. 4–5, 261 – 266 
            Jędrasik J., Cieślikiewicz W., Kowalewski M., Bradtke K., Jankowski A., 2008, 44 years hindcast of the sea level 
and circulation in the Baltic Sea, Coastal Engineering, 55, 849-860  

Jonsson B., Peter Lundberg P., Doos K., 2003, Baltic Sub-Basin Turnover Times Examined Using the Rossby 
Centre Ocean Model, Rep. of Department of Meteorology/Physical Oceanography, Stockholm University, 1-16 

Lehmann, A. and Hinrichsen, H.H. 2000. On the wind driven and thermohaline circulation of the Baltic Sea. 
Phys. Chem. Earth, 25B, 183-189. 

Lehmann A., Krauss, W. and Hinrichsen, H.-H. 2002. Effects of remote and local atmospheric atmospheric 
forcing on circulation and upwelling in the Baltic Sea. Tellus, 54A, 299-316. 
 Meier, H.E.M., Döscher, R. and Faxén, T. 2003. A multiprocessor coupled ice-ocean 
model for the Baltic Sea: Application to salt inflow. J. Geophys. Res. 108(C8), 3273, 
doi:10.1029/2000JC000521. 

Meier, H.E.M. and Kauker, F. 2003. On the sensitivity of the Baltic Sea salinity to the freshwater supply. Clim. 
Res. 24, 231-242. 

Stigebrandt, A. 1983. A model for the exchange of water and salt between the Baltic and 
the Skagerrak. J. Phys. Oceanogr. 13, 411-427. 
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Nazwa przedmiotu   

Zarządzanie strefą brzegową morza 

Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Geologia morza 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): mgr Jacek Cieślak  
 

Liczba godzin zajęć 30, w tym:  
30 ćw. lab. 

Liczba punktów ECTS: 2 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: 
II, 3 

Status przedmiotu: fakultatywny 
 

Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: ćw. lab. 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 
Treści programowe: Definicje obszarów przybrzeŜnych. Procesy hydrometeorologiczne i morfo-litodynamiczne 
w strefie brzegowej. Przyczyny abrazji brzegów. Bilans osadów strefy brzegowej. Ochrona brzegów w aspekcie 
ich oddziaływania na system przybrzeŜny. Wpływ budowli hydrotechnicznych na przebieg procesów morfo-
litodynamicznych strefy brzegowej. Zarządzanie plaŜami, wydmami i klifami.  Ekotechnologie w ochronie 
brzegów. 
Zasoby obszarów przybrzeŜnych w kontekście zarządzania. Zasady opracowania programu zarządzania 
obszarami przybrzeŜnymi. Organizacja wdraŜania planów zarządzania obszarami przybrzeŜnymi. 
Doświadczenia krajowe i światowe w zarządzaniu obszarami przybrzeŜnymi, z uwzględnieniem rejonów o 
nadzwyczajnych zagroŜeniach. Ocena zasobów wybranych obszarów przybrzeŜnych. Wariantowe programy 
zarządzania wybranymi obszarami przybrzeŜnymi, z uwzględnieniem ekotechnologii.  
 
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej: 
Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R., 1998. Ochrona brzegów morskich, Wyd. IBW, PAN 
Bird E.C.F., 1996. Coastal management, Wiley 
Bogdanowicz R., 1998. Ekotechnologie Zeszyty Zielonej Akademii nr.6, Gdańsk  
Clark J.R., 1995.  Coastal Zone Management, Handbook, Lewis Publishers  
Kistowski M., 2003. Regionalny model zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska a strategie  rozwoju 
województw. UG. Bogucki, Wyd. Naukowe, Gdańsk-Poznań  
Rada Europy. Rezolucja Rady Europy i Przedstawicieli Państw Członkowskich (93/C 138/01) 
Plan ZZOP Zalewu Wiślanego instrumentem wdraŜania ZrównowaŜonego Rozwoju 
Sekretariat ds. Kowencji Helsińskiej, Gdańsk 2000 
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Nazwa przedmiotu  ZrównowaŜony rozwój strefy brzegowej Kod ECTS: 
 

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

Nazwa kierunku: 
Oceanografia 

Nazwa specjalności: Biologia morza, Ekobiotechnologia morska, Ochrona i zarządzanie zasobami morza  

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): ZBIEM 

Liczba godzin zajęć 15, w tym: 
15 konwersatoria 

Liczba punktów ECTS: 1 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne II stopnia 
 

Rok i semestr studiów: II, 3 
 

Status przedmiotu : 
fakultatywny 

Język wykładowy: 
polski 

Metody dydaktyczne: wykład w formie 
prezentacji multimedialnej 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
zaliczenie na ocenę 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
sozologia morza, ekologia 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Poznanie pojęcia, celu, zasad i metod niezbędnych do osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju strefy brzegowej. 
Cel kursu: Zapoznanie z podstawowymi elementami rozwoju zrównowaŜonego. Uświadomienie złoŜoności 
działań niezbędnych do wdraŜania rozwoju zrównowaŜonego. Ugruntowanie wiedzy dotyczącej 
kompleksowego zapobiegania degradowaniu ekosystemów oraz metod rewaloryzacji przyrodniczej.  
 
Treści programowe: Pojęcie rozwoju zrównowaŜonego – historia, przykłady wprowadzania. Strefa brzegowa – 
obszar, znaczenie dla ekosystemu morskiego. Znaczenie gospodarcze. Instrumenty prawne i ekonomiczne jako 
instrument rozwoju zrównowaŜonego. Uwarunkowania instytucjonalne sprzyjające rozwojowi 
zrównowaŜonemu. Środki i instrumenty zarządzania strefą brzegową. Inwentaryzacja elementów przyrody. 
Planowanie przestrzenne, planowanie rozwoju gospodarczego i turystyki z uwzględnieniem wymagań zasad 
rozwoju zrównowaŜonego. Wznoszenie budowli w strefie brzegowej i ochrona krajobrazu. Ekosystemy 
specjalnej troski i endemiczne, gatunki kluczowe w strefie brzegowej i metody ich ochrony. Pojęcie potencjalnej 
roślinności naturalnej Tüxena i jego zastosowanie. Obszary Natura 2000 w polskiej strefie brzegowej. 
 
Umiejętności i kompetencje: osiągnięcie kompetencji wystarczających do pracy w zespołach zajmujących się 
rozwojem zrównowaŜonym i doradztwa w tej dziedzinie na poziomie podstawowym. 
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