
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

Basics of Physilal Oceanography (podstawy oceanografii fizycznej)
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_95S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN MARKS

Cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy z zakresu podstaw oceanografii

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z fizyki i chemii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu oceanografii, fizyki i
chemii niezbędną do opisu zjawisk i procesów
geologicznych zachodzących na Ziemi

K_W061 EP1

Student zna i rozumie istotę powiazań geologii z innymi
specjalnościami nauk przyrodniczych (oceanografia,
klimatologia)

K_W04
K_W062 EP2

umiejętności
Student potrafi wyszukiwać i analizować informacje oraz
poddawać krytyce wyniki badań własnych K_U031 EP3

kompetencje społeczne
Student jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych K_K021 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Basics of Physilal Oceanography (podstawy oceanografii fizycznej)

Forma zajęć: konwersatorium

21. Historia oceanografii 3 0

32. Przyrządy pomiarowe używane w oceanografii 3 0

23. Termiczna, zasoleniowa i gęstościowa struktura wody morskiej 3 0

34. Współoddziaływanie między morzem i atmosferą 3 0

25. Gazy rozpuszczone w wodzie morskiej 3 0

36. Aerozole morskie 3 0

27. Mikrowarstwa na powierzchni morza 3 0
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38. Pęcherzykowe tworzenie RNA i DNA 3 0

Ćwiczenia w laboratorium i w strefie brzegowej, wykłady akademickieMetody kształcenia

Dera J.  (2003): Fizyka morza , PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Roman Marks (2022): Bubble mediated polymerization of RNA and DNA, AIMS Biophysics, 9(2), 96-107
USA

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena poprawności wykonywanych zadań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna z zadań cząstkowych i zaliczenia ustnego

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

Basics of Physilal Oceanography (podstawy oceanografii
fizycznej)

Arytmetyczna

3
Basics of Physilal Oceanography (podstawy oceanografii
fizycznej) [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

chemia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3450_58S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr TYMOTEUSZ MILLER

Prowadzący zajęcia: dr TYMOTEUSZ MILLER

Cele przedmiotu:
Opanowanie przez studentów wiedzy teoretycznej w zakresie programu oraz nabycie profesjonalnych umiejętności
pracy w laboratorium ze szczególnym zwróceniem uwagi na opanowanie umiejętności operowania wiedzą z zakresu
podstawowych pojęć chemicznych, tj. definicji,  praw chemicznych i obliczeń chemicznych.

Wymagania wstępne: Podstawy chemii (zakres szkoły średniej).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma przyswojoną wiedzę teoretyczną w zakresie
podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z
zakresu chemii dostosowaną do studiowanego kierunku
studiów, którą umie zastosować w sposób profesjonalny
w pracy w laboratorium chemii ogólnej

K_W061 EP1

Zna i wie jak zastosować podstawowe zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. K_W132 EP2

umiejętności

Student posiada umiejętność wykonywania świadomie
wszystkich czynności laboratoryjnych, wykorzystując
odpowiednie prawa i zasady teoretyczne oraz stosując
standardowe metody i techniki badawcze.

K_U101 EP3

Student przeprowadza zadania badawcze i eksperymenty
samodzielnie pod nadzorem prowadzącego zajęcia
laboratoryjne.

K_U112 EP4

Student wykazuje umiejętność pracy samodzielnej i
pracy w zespole. K_U113 EP5

kompetencje społeczne
Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony
sprzęt, za pracę własną i uzyskane wyniki
eksperymentów.

K_K071 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: chemia

Forma zajęć: laboratorium

8

1. Zasady BHP i Ppoż. w laboratorium chemicznym. Technika pracy laboratoryjnej: wagi i ważenie,
sporządzanie roztworów wodnych. Przygotowanie próbek substancji stałych do analizy mokrej. Dzielenie
próbek na części, rozdzielanie zawiesin (sączenie, wirowanie, destylacja i ekstrakcja). Nazewnictwo
związków chemicznych. Wprowadzenie do chemii obliczeniowej.

1 0
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42. Reakcje w roztworach elektrolitów. Wprowadzenie do analizy jakościowej. 1 0

8
3. Reakcje w roztworach elektrolitów. Analiza ilościowa klasyczna: alkacymetria, redoksymetria,
precypitometria, kompleksometria. 1 0

84. Metody instrumentalne. Wybrane metody spektroskopowe. Wybrane metody elektroanalityczne. 1 0

25. Wprowadzenie do metod rozdzielczych. Kolokwium zaliczeniowe. 1 0

praca w grupach, wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie zadańMetody kształcenia

Atkins Peter William , Jones Loretta , Laverman Leroy (2020): Chemia ogólna, PWN, Warszawa

Bielański A. (2013): Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Harvey Jeremy (2019): Chemia obliczeniowa, PWN, Warszawa

Kalembkiewicz J., Lubczak J., Lubczak R. (1996): Nazwy związków chemicznych, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów

Pazdro K.M., Rola-Noworyta A. (2013): Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej, Wyd. Oficyna Edukacyjna K. Pazdro Sp. z
o.o, Warszawa

Poleszczuk G. (2001): Laboratorium chemii organicznej dla biologów Cz. II, Wyd. US, Szczecin

Poleszczuk G. (2000): Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Poleszczuk G. (1999): Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Poleszczuk G., Kosowska B. (2002): Laboratorium chemii organicznej dla biologów Cz. I, Wyd. US, Szczecin

Literatura podstawowa

Hubicki Zbigniew (red.) (2017): Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii technicznej,
Wydawnictwo UMCS, Lublin

Kocjan R. (red). (2014): Chemia analityczna. T. 1-2, PZWL, Warszawa

Morrison T.T., Boyd R.N. (2010): Chemia organiczna. T. 1-2, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3SPRAWDZIAN

EP2,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia - średnia ocen z zadań cząstkowych
Sprawdzian - ocena końcowa z ćwiczeń

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 chemia Arytmetyczna

1 chemia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej [moduł]

ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Karpatach
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_81S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ MACIĄG

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z narzędziami, metodyką pomiarów geologicznych oraz specyfiką prac kartograficznych
prowadzonych w obszarze górskim (Karpaty). Organizacja pomiarów terenowych. Nauka pracy i współdziałania w
zespole. Kartowanie w odkrywkach geologicznych. Opracowanie notatnika geologicznego, map oraz przekrojów
geologicznych. Opanowanie umiejętności weryfikacji zbiorów danych pomiarowych. Zapoznanie ze zmiennością
zjawisk oraz procesów geologicznych. Określanie typu i genezy zaobserwowanych w terenie struktur oraz deformacji
tektonicznych.

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z geologii dynamicznej, kartografii i tektoniki, mineralogii i petrografii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę na temat różnych sposobów pomiarów
strukturalnych w terenie oraz ich graficznej prezentacji. K_W07

K_W081 EP1

Zna sposoby i techniki pozyskiwania, gromadzenia i
przetwarzania informacji kartograficznej z
wykorzystaniem specjalistycznych programów
komputerowych.

K_W102 EP2

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i metod
badawczych stosowanych w procesie kartowania
sozologicznego.

K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi czytać i interpretować wykonane przez siebie
mapy oraz przekroje geologiczne. K_U021 EP4

Na podstawie obserwacji oraz wykonanych pomiarów w
terenie potrafi właściwie sporządzić notatnik terenowy, a
także niezbędne i odpowiednie jakościowo załączniki
graficzne.

K_U01
K_U07
K_U11

2 EP5

Na podstawie otrzymanej serii pomiarowej oraz jej
wstępnej interpretacji potrafi wykonać mapę oraz
przekrój geologiczny.

K_U06
K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów współdziałać i pracować w grupie, wykazując
otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w pracy
zespołowej oraz przestrzegając zasad etyki i partnerstwa.
Wykazuje gotowość do nauki i współdziałania w zespole
terenowym.

K_K061 EP7

Jest gotów prowadzić prace w zakresie kartografii
geologicznej, uwzględniając swoje kompetencje
zawodowe i społeczne, ocenę zagrożeń i skutki
pozatechniczne.

K_K052 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Karpatach

Forma zajęć: zajęcia terenowe

24
1. Kartowanie geologiczno-sozologiczne terenu o powierzchni ok. 1 km kw. w 2-3 osobowych grupach
terenowych. 4 0

62. Wykonanie pomiarów, obliczeń oraz dokumentacji geologicznej odsłonięć. 4 0

5
3. Opracowanie mapy dokumentacyjnej, odkrytej, zakrytej oraz sozologicznej, przekrojów geologicznych,
wybranego profilu, a także sprawozdania końcowego. 4 0

Praktyczne zapoznanie z podstawowymi przyrządami oraz metodami wykorzystywanymi w kartowaniu geologicznym
oraz sozologicznym. Przeprowadzenie pomiarów strukturalnych w terenie. Przedstawienie i omówienie wybranych
zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz autorskich materiałów dydaktyczno-naukowych.Metody kształcenia

Labus M., Labus K. (2008): Podstawy geologii strukturalnej oraz kartogarfii geologicznej., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Literatura podstawowa

Alexandrowicz S. W. (1959): Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Gruszczyński S. (2008): Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko.,
Wydawnictwo AGH, Kraków.

Koziar J. (1980): Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów., Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mierzejewski M. (1992): Badania elementów tektoniki., Wydawnictwa PGI, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz sprawozdania z przeprowadzonych prac
terenowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny końcowej z przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie ćwiczeń za
określone działania i prace studenta.
Praca pisemna (sprawozdanie): ocena cząstkowa.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za prace wykonane w terenie.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna za sprawozdanie i zajęcia praktyczne.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Karpatach Nieobliczana

4
ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Karpatach [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej [moduł]

ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Sudetach
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_82S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ MACIĄG

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z narzędziami, metodyką pomiarów geologicznych oraz specyfiką prac kartograficznych
prowadzonych w obszarze górskim (Sudety). Organizacja pomiarów terenowych. Nauka pracy i współdziałania w
zespole. Kartowanie w odkrywkach geologicznych. Opracowanie notatnika geologicznego, map oraz przekrojów
geologicznych. Opanowanie umiejętności weryfikacji zbiorów danych pomiarowych. Zapoznanie ze zmiennością
zjawisk oraz procesów geologicznych. Określanie typu i genezy zaobserwowanych w terenie struktur oraz deformacji
tektonicznych.

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z geologii dynamicznej, kartografii i tektoniki, mineralogii i petrografii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę na temat różnych sposobów pomiarów
strukturalnych w terenie oraz ich graficznej prezentacji. K_W07

K_W081 EP1

Zna sposoby i techniki pozyskiwania, gromadzenia i
przetwarzania informacji kartograficznej z
wykorzystaniem specjalistycznych programów
komputerowych.

K_W102 EP2

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i metod
badawczych stosowanych w procesie kartowania
sozologicznego.

K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi czytać i interpretować wykonane przez siebie
mapy oraz przekroje geologiczne. K_U021 EP4

Na podstawie obserwacji oraz wykonanych pomiarów w
terenie potrafi właściwie sporządzić notatnik terenowy, a
także niezbędne i odpowiednie jakościowo załączniki
graficzne.

K_U01
K_U07
K_U11

2 EP5

Na podstawie otrzymanej serii pomiarowej oraz jej
wstępnej interpretacji potrafi wykonać mapę oraz
przekrój geologiczny.

K_U06
K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów współdziałać i pracować w grupie, wykazując
otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w pracy
zespołowej oraz przestrzegając zasad etyki i partnerstwa.
Wykazuje gotowość do nauki i współdziałania w zespole
terenowym.

K_K061 EP7

Jest gotów prowadzić prace w zakresie kartografii
geologicznej, uwzględniając swoje kompetencje
zawodowe i społeczne, ocenę zagrożeń i skutki
pozatechniczne.

K_K052 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Sudetach

Forma zajęć: zajęcia terenowe

24
1. Kartowanie geologiczno-sozologiczne terenu o powierzchni ok. 1 km kw. w 2-3 osobowych grupach
terenowych. 4 0

62. Wykonanie pomiarów, obliczeń oraz dokumentacji geologicznej odsłonięć. 4 0

5
3. Opracowanie mapy dokumentacyjnej, odkrytej, zakrytej oraz sozologicznej, przekrojów geologicznych,
wybranego profilu, a także sprawozdania końcowego. 4 0

Praktyczne zapoznanie z podstawowymi przyrządami pomiarowymi oraz metodami wykorzystywanymi w kartowaniu
geologicznym oraz sozologicznym. Przeprowadzenie pomiarów strukturalnych w terenie. Przedstawienie i omówienie
wybranych zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz autorskich materiałów dydaktyczno-
naukowych.

Metody kształcenia

Alexandrowicz S. W. (1959): Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Koziar J. (1980): Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów., Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Labus M., Labus K. (2008): Podstawy geologii strukturalnej oraz kartogarfii geologicznej., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Literatura podstawowa

Gruszczyński S. (2008): Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko.,
Wydawnictwo AGH, Kraków.

Mierzejewski M. (1992): Badania elementów tektoniki., Wydawnictwa PGI, Warszawa.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz sprawozdania z przeprowadzonych prac
terenowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny końcowej z przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie ćwiczeń za
określone działania i prace studenta.
Praca pisemna (sprawozdanie): ocena cząstkowa.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za prace wykonane w terenie.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna za sprawozdanie i zajęcia praktyczne.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Sudetach Nieobliczana

4
ćwiczenia  z kartografii geologicznej w Sudetach [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie karpackim
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_76S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Cele przedmiotu: Wdrożenie studentów w terenową praktykę geologiczną.

Wymagania wstępne:
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: Geologia fizyczna, Mineralogia, Petrografia, Paleontologia, Geomorfologia oraz
Podstawy geochronologii i stratygrafii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie
wyjaśniające powstanie i ewolucję Karpat. K_W011 EP7

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym historię i
budowę geologiczną Karpat oraz zróżnicowanie rzeźby
ich powierzchni, a także procesy, które je ukształtowały. K_W022 EP8

umiejętności

Na podstawie obserwacji terenowych, student potrafi
zinterpretować środowisko powstania obserwowanych
utworów.

K_U011 EP1

Na podstawie pomiarów i obserwacji terenowych student
potrafi wykonać profil odsłonięcia. K_U062 EP2

Student potrafi syntetyzować informacje uzyskane z
wielu odsłonięć i wykonać na tej podstawie przekrój
geologiczny.

K_U073 EP3

Student potrafi dokonać syntezy informacji zebranych
samodzielnie w terenie oraz informacji uzyskanych z
literaturze, i wykonać na tej podstawie prostą
rekonstrukcję paleogeograficzną.

K_U03
K_U084 EP4

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę pracy w zespole podczas
zbierania danych z odsłonięć geologicznych. K_K061 EP5

Jest gotów do bezpiecznego posługiwania się
narzędziami geologicznymi oraz poruszania w terenie w
eksponowanych odsłonięciach geologicznych (np.
ściany kamieniołomu).

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie karpackim

Forma zajęć: zajęcia terenowe

1/2



101. Podstawowe techniki pomiarów geologicznych i orientacji w terenie 2 0

152. Obserwacje geologiczno-strukturalne, sedymentologiczne, paleontologiczne 2 0

103. Wykonywanie profili i przekrojów geologicznych. 2 0

Ćwiczenia terenowe prowadzone w kamieniołomach oraz odsłonięciach geologicznych, polegające na samodzielnej
analizie relacji przestrzennych ciał skalnych, litologii odsłaniających się utworów i geomorfologii terenu.Metody kształcenia

Kotański Z., (1971): Przewodnik geologiczny po Tatrach, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Passendorfer E. (1975): Jak powstały Tatry, Wydawnictwa Geologiczne

Unrug R. (red.) (1969): Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowycvh, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

Bac-Moszaszwili M. Jurewicz E. (2010): Wycieczki geologiczne w Tatry, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego,
Zakopane

Birkenmajer K. (1979): Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym, Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa

Borówka R.K., Kostrzewski A., Zwoliński Z. (1985): Cave sediments from the Chochołowska Valley (the Tatra Mountains,
Poland): interpretation of sequences and depositional processes, Quaestiones Geographicae 9, 5-24, Poznań

Stupnicka E. (1997): Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P7KOLOKWIUM

EP1,EP6,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie wykonania wszystkich zadań, zaliczenia cząstkowych kolokwiów
pisemnych oraz sprawdzianu praktycznego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian: średnia arytmetyczna z ocen za prace wykonane w terenie.
Kolokwium: pojedyncza ocena końcowa .
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianu i kolokwium końcowego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie karpackim
Nieobliczana

2
ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie karpackim
[zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie sudeckim
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_74S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BERNARD CEDRO

Prowadzący zajęcia: dr hab. BERNARD CEDRO

Cele przedmiotu: Wdrożenie studentów w terenową praktykę geologiczną.

Wymagania wstępne:
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: Geologia fizyczna, Mineralogia, Petrografia, Paleontologia, Geomorfologia oraz
Podstawy geochronologii i stratygrafii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie
wyjaśniające powstanie i ewolucję Sudetów. K_W011 EP7

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym historię i
budowę geologiczną Sudetów oraz zróżnicowanie rzeźby
ich powierzchni, a także procesy, które je kształtują. K_W022 EP8

umiejętności

Na podstawie obserwacji terenowych, student potrafi
zinterpretować środowisko powstania obserwowanych
utworów.

K_U011 EP1

Na podstawie pomiarów i obserwacji terenowych student
potrafi wykonać profil odsłonięcia. K_U062 EP2

Student potrafi syntetyzować informacje uzyskane z
wielu odsłonięć i wykonać na tej podstawie przekrój
geologiczny.

K_U073 EP3

Student potrafi dokonać syntezy informacji zebranych
samodzielnie w terenie oraz informacji uzyskanych z
literaturze, i wykonać na tej podstawie prostą
rekonstrukcję paleogeograficzną.

K_U03
K_U084 EP4

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę pracy w zespole podczas
zbierania danych z odsłonięć geologicznych. K_K061 EP5

Student jest gotowy w bezpieczny sposób posługiwać się
narzędziami geologicznymi oraz poruszać się w
eksponowanych odsłonięciach geologicznych (np.
ściany kamieniołomu).

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie sudeckim

Forma zajęć: zajęcia terenowe

1/2



101. Podstawowe techniki pomiarów geologicznych i orientacji w terenie 2 0

152. Obserwacje geologiczno-strukturalne, sedymentologiczne, paleontologiczne. 2 0

103. Wykonywanie profili i przekrojów geologicznych. 2 0

Ćwiczenia terenowe prowadzone w kamieniołomach oraz odsłonięciach geologicznych, polegające na samodzielnej
analizie relacji przestrzennych ciał skalnych, litologii odsłaniających się utworów i geomorfologii terenu.Metody kształcenia

Stupnicka E. (1997): Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Włodzimierz Mizerski. (2014):  Geologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, , Warszawa :
Literatura podstawowa

Cedro Bernard (2009): Ocena walorów geoturystycznych stanowisk pochodzenia wulkanicznego Gór i Pogórza
Kaczawskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie wykonania wszystkich zadań, zaliczenia cząstkowych kolokwiów
pisemnych oraz sprawdzianu praktycznego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian: średnia arytmetyczna z ocen za prace wykonane w terenie.
Kolokwium: pojedyncza ocena końcowa .
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianu i kolokwium końcowego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie sudeckim
Nieobliczana

2
ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie sudeckim
[zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie świętokrzyskim
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_75S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Cele przedmiotu: Wdrożenie studentów w terenową praktykę geologiczną.

Wymagania wstępne:
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: Geologia fizyczna z elementami planisekcji, Mineralogia, Petrografia,
Paleontologia, Geomorfologia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie
wyjaśniające powstanie i ewolucję Gór Świętokrzyskich i
ich mezozoicznego obrzeżenia.

K_W011 EP7

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym historię i
budowę geologiczną Gór Świętokrzyskich oraz
zróżnicowanie rzeźby ich powierzchni, a także procesy,
które je kształtują.

K_W022 EP8

umiejętności

Na podstawie obserwacji terenowych, student potrafi
zinterpretować środowisko powstania obserwowanych
utworów.

K_U081 EP1

Na podstawie pomiarów i obserwacji terenowych student
potrafi wykonać profil odsłonięcia. K_U062 EP2

Student potrafi syntetyzować informacje uzyskane z
wielu odsłonięć i wykonać na tej podstawie przekrój
geologiczny.

K_U03
K_U073 EP3

Student potrafi dokonać syntezy informacji zebranych
samodzielnie w terenie oraz informacji uzyskanych z
literaturze, i wykonać na tej podstawie prostą
rekonstrukcję paleogeograficzną.

K_U084 EP4

kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę pracy w zespole podczas
zbierania danych z odsłonięć geologicznych. K_K061 EP5

Student jest przygotowany w bezpieczny sposób
posługiwać się narzędziami geologicznymi oraz poruszać
się w eksponowanych odsłonięciach geologicznych (np.
ściany kamieniołomu).

K_K05
K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie świętokrzyskim

Forma zajęć: zajęcia terenowe

1/2



21. Podstawy pracy w odsłonięciu geologicznym 2 0

32. Pomiar biegu i upadu warstwy 2 0

6
3. Zapoznanie z budową geologiczną antykliny chęcińskiej na przykładzie przekroju geologicznego
wzdłuż linii Góra Zamkowa-Góra Zelejowa 2 0

64. Zapoznanie z budową geologiczną okolic Gałęzic 2 0

6
5. Kontakt pomiędzy trzonem paleozoicznym a obrzeżeniem permo-mezozoicznym Gór Świętokrzyskich

2 0

66. Tektonika waryscyjska Gór Świętokrzyskich 2 0

67. Zapoznanie z utworami kenozoicznymi Ponidzia 2 0

Ćwiczenia terenowe prowadzone w kamieniołomach oraz odsłonięciach geologicznych, polegające na samodzielnej
analizie relacji przestrzennych ciał skalnych, litologii odsłaniających się utworów i geomorfologii terenu.Metody kształcenia

Narkiewicz, M. (2021): Geologiczna historia Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Skompski S. (red.) (2012): Góry Świętokrzyskie. 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych, Wydział Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń terenowych na podstawie wykonania wszystkich zadań, zaliczenia cząstkowych kolokwiów
pisemnych oraz sprawdzianu praktycznego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian: średnia arytmetyczna z ocen za prace wykonane w terenie.
Kolokwium: pojedyncza ocena końcowa .
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianu i kolokwium końcowego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2

ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie
świętokrzyskim

Nieobliczana

2
ćwiczenia terenowe z geologii fizycznej w regionie
świętokrzyskim [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geofizyka)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_90S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami geofizycznymi i ich praktycznym zastosowaniem w terenie.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu matematyki i fizyki, jak również geologii dynamicznej, sedymentologii, mineralogii,
petrografii, kartografii geologicznej i geofizyki teoretycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe metody i techniki badań geofizycznych
stosowanych w geologii.

K_W07
K_W08
K_W10

1 EP1

Zna i rozumie zasady BHP i higieny pracy w trakcie
wykonywania prac geologicznych. K_W132 EP5

umiejętności
Umie zastosować wyniki badań geofizycznych w
geologicznych pracach dokumentacyjnych.

K_U06
K_U101 EP2

kompetencje społeczne

Pracując w zespole, wykazuje odpowiedzialność i
racjonalność, przestrzegając zasad etyki i partnerstwa. K_K061 EP3

Pracując zespołowo w terenie jest świadomy
niebezpieczeństw i potrafi postępować w stanach
zagrożenia.

K_K052 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geofizyka)

Forma zajęć: zajęcia terenowe

101. Zapoznanie się z techniką wykonywania profilowań hydroakustycznych w zbiornikach wodnych. 6 0

102. Zapoznanie się z techniką badań georadarowych. 6 0

153. Zapoznanie się z techniką wykonywania badań sejsmicznych. 6 0

Zajęcia praktyczne dotyczące geologicznych badań sejsmoakustycznych w akwenach i sejsmicznych na lądzie
(instytucja prowadzących badania geofizyczne)., Zajęcia praktyczne na własnym kutrze badawczym z
wykorzystaniem echosondy, sonaru i systemu akustycznego rozpoznawania osadów., Zajęcia praktyczne dotyczące
wykorzystania georadaru w pracach geologicznych

Metody kształcenia
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Andrzej Osadczuk  (2017): Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Karczewski J., Ortyl Ł., Pasternak M. (2011): Zarys metody georadarowej, Wydawnictwa AGH, Kraków
Literatura podstawowa

Kasina Z. (1998): Metodyka badań sejsmicznych, Wydawnictwa IG SMiE PAN, Kraków

Kowalik Z., Łegowski S., Szymborski S. (1965): Podstawy hydroakustyki, Wydawnictwo Morskie, Gdynia

Maciąg Ł. (2019): Application of portable gaussmeter for field and laboratory measurements of magnetic properities of volcanic
rocks – case study from Pieniny Clippen Belt, Outer Western Carpathians, Poland, Maciag Ł. (2019): Application of portable
gaussmeter for field and laboratory measurements of magnetic properities of volcanic rocks – case study from Pieniny
Clipp19th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2019, Conference Proceedings, Volume 19, Science
Technologies in Geology, Exploration and Mining, Issue: 1.1 Geology, Applied and Environmental Geophysics, Sofia, Bułgaria

Plewa S., Plewa M. (1992): Petrofizyka, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

RoxAnn - instrukcja obsługi (2001): RoxAnn Training Manual, Stenmar Sonavision Ltd.

SEABED/ORETECH 3010-S - instrukcja obsługi : Profilomierz dna do tworzenia profili o wysokiej rozdzielczosci akustycznej,
SEABED

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach praktycznych, wykonanie przewidzianych zadań w terenie i końcowego
projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena poprawności wykonania prac terenowych oraz końcowego projektu,

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geofizyka) Nieobliczana

6
ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geofizyka) [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geologia inżynierska i hydrogeologia)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_91S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ MACIĄG

Prowadzący zajęcia: mgr JAKUB MILUCH

Cele przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z podstawowymi metodami i technikami wykorzystywanymi w pracach terenowych,
związanymi z geologią inżynierską i hydrogeologią.
Organizacja pracy i zasady BHP geologa inżynierskiego w terenie i w laboratorium terenowym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności laboratoryjne z zakresu geologii podstawowej, sedymentologii i geochemii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie zasady BHP i higieny pracy w trakcie
wykonywania prac geologicznych. K_W131 EP2

umiejętności
Na podstawie uzyskanych wyników prac terenowych
potrafi sporządzić profil geologiczno-inżynierski.

K_U06
K_U071 EP1

kompetencje społeczne

Jest gotów ponosić odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz właściwie
postępować w stanach zagrożenia.

K_K051 EP3

Jest gotów współdziałać i pracować w grupie, wykazując
otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w pracy
zespołowej oraz przestrzegając zasad etyki i partnerstwa. K_K062 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geologia inżynierska i hydrogeologia)

Forma zajęć: zajęcia terenowe

10
1. Zapoznanie z podstawowymi narzędziami wiertniczymi i sondami wykorzystywanymi w terenie w
geologii inżynierskiej i hydrogeologii. 6 0

202. Wykonanie profilowania geologiczno-inżynierskiego otworu wiertniczego 6 0

5
3. Pobór próbek wody (przemysłowych, jeziornych, głębinowych, pitnych) i analiza chemiczna z 8
wykorzystaniem przenośnego spektrometru terenowego. 6 0

Praktyczne zapoznanie studentów z urządzeniami badawczymi i stosowanymi technikami badawczymi stosowanymi
w terenie, w oparciu o autorski skrypt metodyczny i środki multimedialne (prezentacja, film).Metody kształcenia
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E. Majer?, M. Sokołowska?, Z. Frankowski?, M. Barański?, Z. Bestyński?, S. Ostrowski?, A. Pasieczna?, P. Pietrzykowski?,
M. Przyłucka?, O. Błachnio?, M. Chada?, P. Czarniak?, E. Dziekan-Kamińska?, M. Jaros?, M. Judkowiak?, A. Łukawska?, K.
Majer?, G. Pacanowski?, A. Piechota?, A. Roguski?, G. Ryżyński?, I. Samel?, J. Sokołowski?, M. Szabłowska?, M. Szlasa
(2018): Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy, Warszawa

Ryszard Roman Kaczyński (2017): Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze Polski, Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy , Warszawa

Literatura podstawowa

Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Grzegorz Mordzonek (2013): BILANS WODNOGOSPODARCZY WÓD PODZIEMNYCH Z
UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁYWAŃ Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI W POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA ODRY,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

1Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Poprawne wykonanie zadań w terenie, zarówno w pracy samodzielnej, jak również w zespołach 2-3 osobowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zajęcia praktyczne (ocena przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace w terenie.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6

ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geologia inżynierska
i hydrogeologia)

Nieobliczana

6
ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (geologia inżynierska
i hydrogeologia) [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (wiertnictwo)
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_89S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu: Wyposażenie studentów w wiedzę praktyczną na temat wiertnictwa.

Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie petrografii, sedymentologii, geologii złożowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna główne typy urządzeń i techniki wiertnicze
wykorzystywane w geotechnice, pracach
poszukiwawczych i eksploatacyjnych oraz robotach
górniczych.

K_W031 EP1

Zna i rozumie zasady BHP i higieny pracy w trakcie
wykonywania prac geologicznych. K_W132 EP6

umiejętności

Wykonuje opisy rdzeni i profilowania otworu w celach
dokumentacyjnych. K_U011 EP2

Wykonuje karty otworu wiertniczego zgodnie z zasadami
dokumentacji geologicznej. K_U112 EP3

kompetencje społeczne

Jako członek zespołu dokumentującego złoże kopaliny
postępuje odpowiedzialnie oraz zgodnie z zasadami etyki
i partnerstwa.

K_K061 EP4

Jest przygotowany do prawidłowej oceny stopnia ryzyka
podczas wykonywania robót geologicznych i
podejmowania odpowiednich decyzji w stanach
zagrożenia.

K_K052 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (wiertnictwo)

Forma zajęć: zajęcia terenowe

201. Wyjazd terenowy - geotechniczne techniki wiertnicze w różnych środowiskach sedymentacyjnych 6 0

152. Wyjazd terenowy - poszukiwawcze techniki wiertnicze w różnych środowiskach sedymentacyjnych 6 0

Wjazdowe zajęcia praktyczne na wcześniej ustalone lokalizacje w celu wykonania geologicznych prac wiertniczych
Metody kształcenia

1/2



Borówka R.K. (2005): Budowa geologiczna i rozwój rzeźby Pomorza Zachodniego. W: Środowisko przyrodnicze wybrzeży
Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego - wybrane aspekty. red. R.K. Borówka, S. Musielak, Oficyna InPlus, Szczecin

Ludwik Szostak (1989): Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Rotnicki K. (1999): Problem holoceńskich transgresji Bałtyku południowego na wybrzeżu środkowym Polski w świetle nowych
danych z obszaru Niziny Gardzieńsko-Łebskiej, w: Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i
holocenie, red. R.K. Borówka, Z. Młynarczyk, A. Wojciechowski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

Seria Wydawnicza "Profile Głębokich Otworów Wiertniczych" Wydawnictwa Geologiczne,, Warszawa

Literatura podstawowa

Dyka M. (2021): Dokumentacje z prac geologicznych - praktyczne aspekty sprawdzania zgodności dokumentacji z przepisami
prawa oraz projektem robót geologicznych. Przegląd Geologiczny, 69, 11: 741-745.

E. Majer, M. Sokołowska, Z. Frankowski (2018): Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Karol Rotnicki, Zygmunt Młynarczyk, Stanisław Szczot. (1999): "MERES" - małogabarytowe urządzenie do płytkich wierceń
geologicznych, Publikacja wydana z okazji konferencji "Ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku".,
Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uczestniczenie we wszystkich zajęciach terenowych i wykonanie powierzonych zadań praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zajęcia praktyczne (ocena przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace w terenie.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (wiertnictwo) Arytmetyczna

6
ćwiczenia terenowe z geologii stosowanej (wiertnictwo) [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej na Niżu Polskim
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_80S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL OKUPNY

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z narzędziami, metodyką pomiarów geologicznych oraz specyfiką prac kartograficznych
prowadzonych w obszarze słabo urzeźbionym (Niż Polski). Organizacja pomiarów terenowych. Nauka pracy i
współdziałania w zespole. Kartowanie w odkrywkach geologicznych. Opracowanie notatnika geologicznego, map oraz
przekrojów geologicznych. Opanowanie umiejętności weryfikacji zbiorów danych pomiarowych. Zapoznanie ze
zmiennością zjawisk oraz procesów geologicznych. Określanie typu i genezy zaobserwowanych w terenie struktur oraz
deformacji tektonicznych.

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z geologii dynamicznej, kartografii i tektoniki, mineralogii i petrografii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę na temat różnych sposobów pomiarów
strukturalnych w terenie oraz ich graficznej prezentacji. K_W07

K_W081 EP1

Zna sposoby i techniki pozyskiwania, gromadzenia i
przetwarzania informacji kartograficznej z
wykorzystaniem specjalistycznych programów
komputerowych.

K_W102 EP2

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i metod
badawczych stosowanych w procesie kartowania
sozologicznego.

K_W073 EP3

umiejętności

Potrafi czytać i interpretować wykonane przez siebie
mapy oraz przekroje geologiczne. K_U021 EP4

Na podstawie obserwacji oraz wykonanych pomiarów w
terenie potrafi właściwie sporządzić notatnik terenowy, a
także niezbędne i odpowiednie jakościowo załączniki
graficzne.

K_U01
K_U07
K_U11

2 EP5

Na podstawie otrzymanej serii pomiarowej oraz jej
wstępnej interpretacji potrafi wykonać mapę oraz
przekrój geologiczny.

K_U06
K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów współdziałać i pracować w grupie, wykazując
otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w pracy
zespołowej oraz przestrzegając zasad etyki i partnerstwa.
Wykazuje gotowość do nauki i współdziałania w zespole
terenowym.

K_K061 EP7

Jest gotów prowadzić prace w zakresie kartografii
geologicznej, uwzględniając swoje kompetencje
zawodowe i społeczne, ocenę zagrożeń i skutki
pozatechniczne.

K_K052 EP8

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej na Niżu Polskim

Forma zajęć: zajęcia terenowe

151. Praktyczne zasady konstrukcji map oraz przekrojów geologicznych 4 0

202. Wykorzystanie oraz ocena metod badawczych w terenie 4 0

Praktyczne zapoznanie z podstawowymi przyrządami oraz metodami wykorzystywanymi w kartowaniu geologicznym
oraz sozologicznym. Przeprowadzenie pomiarów strukturalnych w terenie. Przedstawienie i omówienie wybranych
zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz autorskich materiałów dydaktyczno-naukowych.Metody kształcenia

Alexandrowicz S. W. (1959): Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Koziar J. (1980): Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów., Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Labus M., Labus K. (2008): Podstawy geologii strukturalnej oraz kartogarfii geologicznej., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Literatura podstawowa

Forysiak Jacek, Majecka Aleksandra, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek, Daniel Okupny (2017): Cechy litologiczne
wypełnień wybranych zagłębień bezodpływowych obszaru Wysoczyzny Łódzkiej, Acta Geographica Lodziensia, Łódź

Gruszczyński S. (2008): Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko.,
Wydawnictwo AGH, Kraków.

Mierzejewski M. (1992): Badania elementów tektoniki., Wydawnictwa PGI, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz sprawozdania z przeprowadzonych prac
terenowych. Ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie ćwiczeń za określone
działania i prace studenta.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny końcowej z przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie ćwiczeń za
określone działania i prace studenta.
Sprawozdanie: ocena cząstkowa za prace wykonane w terenie.
Weryfikacja przez obserwację: średnia arytmetyczna ocen za zadania cząstkowe wykonane w terenie.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawozdania i za zadania cząstkowe wykonane w terenie.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej na Niżu Polskim
Nieobliczana

4
ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej na Niżu Polskim
[zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Ćwicenia terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu [moduł]

ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na Niżu Polskim
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_77S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL OKUPNY

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do prac terenowych w zakresie geologii czwartorzędu

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw geologii ogólnej, sedymentologii, kartografii geologicznej, geomorfologii i petrografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Czyta i interpretuje źródła informacji geologicznej i
geomorfologicznej (mapy, przekroje, profile,
blokdiagramy, karty otworów, dokumentacje geologiczna
itp.)

K_U021 EP1

Na podstawie własnych obserwacji terenowych analizuje,
rozwiązuje i opracowuje problemy (zagadnienia)
badawcze

K_U062 EP2

Dokonuje pomiarów i obserwacji terenowych oraz
sporządza ich dokumentację K_U103 EP3

Konstruuje wykresy, profile, przekroje oraz inne formy
prezentacji graficznej informacji geologicznej i
geomorfologicznej

K_U064 EP4

Potrafi angażować się w prace zespołowe, jest otwarty,
kreatywny i podejmuje zadania charakteryzujące się
zróżnicowanym stopniem odpowiedzialności i trudności. K_U115 EP5

kompetencje społeczne
Wykazuje odpowiedzialność za prace zespołu stosując
się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w terenie K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na Niżu Polskim

Forma zajęć: zajęcia terenowe

101. Procesy rzeźbotwórcze oraz formy czwartorzędowej rzeźby terenu 4 0

102. Litologia i petrografia utworów czwartorzędowych 4 0

1/2



103. Metody badań terenowych stosowanych w geologii czwartorzędu 4 0

54. Petrografia eratyków przewodnich 4 0

Praca w terenie (samodzielna i w zespole), obserwacja, analiza i interpretacja zjawisk, procesów i form
geologicznych, praca z danymi geologicznymiMetody kształcenia

Krzysztof Jóźwiak (2007): Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa

Migoń P. (2006): Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz (2018): Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Artur Sobczyk, Ryszard K. Borówka, Janusz Badura, Renata Stachowicz?Rybka, Julita Tomkowiak, Anna Hrynowiecka,
Joanna Sławińska, Michał Tomczak, Mateusz Pitura, Mariusz Lamentowicz, Piotr Kołaczek, Monika Karpińska?Kołaczek,
Dariusz Tarnawski, Marcin Kadej, Piotr Moska, Marek Krąpiec, Krzysztof Stachowicz,Bartosz Bieniek, Krzysztof Siedlik,
Małgorzata Bąk, Jan van der Made, Adam Kotowski, Krzysztof Stefaniak. (2020): Geology, stratigraphy and
palaeoenvironmental evolution of the Stephanorhinus kirchbergensis?bearing Quaternary palaeolake(s) of Gorzów
Wielkopolski (NW Poland, Central Europe), Journal of Quaternary Science.

Forysiak Jacek, Aleksandra Majecka, Leszek Marks, Anna Tołoczko-Pasek, Daniel Okupny (2017): Cechy litologiczne
wypełnień wybranych zagłębień bezodpływowych obszaru Wysoczyzny Łódzkiej, Acta Geographica Lodziensia, Łódź

Górksa-Zabielska M. (2008): Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry,
Wydawnictwo Naukowe UAM

Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (2007): Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody
oznaczania ich wieku, Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych z wykonanych ćwiczeń i zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian (kolokwium): ocena cząstkowa za prace wykonane w terenie.
Weryfikacja przez obserwację: średnia arytmetyczna ocen za prace wykonane w terenie.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianu i za prace wykonane w terenie.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na Niżu
Polskim

Nieobliczana

4
ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na Niżu
Polskim [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Ćwicenia terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu [moduł]

ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na wybrzeżu morskim
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_79S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do prac terenowych w zakresie geologii czwartorzędu

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw geologii ogólnej, sedymentologii, kartografii geologicznej, geomorfologii i petrografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Czyta i interpretuje źródła informacji geologicznej i
geomorfologicznej (mapy, przekroje, profile,
blokdiagramy, karty otworów, dokumentacje geologiczna
itp.)

K_U021 EP1

Na podstawie własnych obserwacji terenowych analizuje,
rozwiązuje i opracowuje problemy (zagadnienia)
badawcze

K_U062 EP2

Dokonuje pomiarów i obserwacji terenowych oraz
sporządza ich dokumentację K_U103 EP3

Konstruuje wykresy, profile, przekroje oraz inne formy
prezentacji graficznej informacji geologicznej i
geomorfologicznej

K_U064 EP4

Potrafi angażować się w prace zespołowe, jest otwarty,
kreatywny i podejmuje zadania charakteryzujące się
zróżnicowanym stopniem odpowiedzialności i trudności K_U115 EP5

kompetencje społeczne
Wykazuje odpowiedzialność za prace zespołu stosując
się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w terenie K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na wybrzeżu morskim

Forma zajęć: zajęcia terenowe

91. Procesy rzeźbotwórcze oraz formy czwartorzędowej rzeźby terenu 4 0

92. Litologia i petrografia utworów czwartorzędowych 4 0

1/2



93. Metody badań terenowych stosowanych w geologii czwartorzędu 4 0

84. Petrografia eratyków przewodnich 4 0

Praca w terenie (samodzielna i w zespole), obserwacja, analiza i interpretacja zjawisk, procesów i form
geologicznych, praca z danymi geologicznymiMetody kształcenia

Krzysztof Jóźwiak (2007): Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii, Oficyna Wydawnicza WSEiZ, Warszawa

Migoń P. (2006): Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz (2018): Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Bartosz Bieniek (2015): Holocene changes in the conditions of sedimentation in the eastern part of Lake Jamno based on
sediment profile JS-64, Limnological Review.

Górksa-Zabielska M. (2008): Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej lobu Odry,
Wydawnictwo Naukowe UAM

Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (2007): Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody
oznaczania ich wieku, Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych z wykonanych ćwiczeń i zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian (kolokwium): ocena cząstkowa za prace wykonane w terenie.
Weryfikacja przez obserwację: średnia arytmetyczna ocen za prace wykonane w terenie.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianu i za prace wykonane w terenie.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na wybrzeżu
morskim

Nieobliczana

4
ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu na wybrzeżu
morskim [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu

ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu w Tatrach
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_78S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 zajęcia terenowe 35 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu: Przygotowanie studentów do prac terenowych w zakresie geologii czwartorzędu

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw geologii ogólnej, sedymentologii, kartografii geologicznej, geomorfologii i petrografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

umiejętności

Czyta i interpretuje źródła informacji geologicznej i
geomorfologicznej (mapy, przekroje, profile,
blokdiagramy, karty otworów, dokumentacje geologiczna
itp.)

K_U021 EP1

Na podstawie własnych obserwacji terenowych analizuje,
rozwiązuje i opracowuje problemy (zagadnienia)
badawcze

K_U062 EP2

Dokonuje pomiarów i obserwacji terenowych oraz
sporządza ich dokumentację K_U103 EP3

Konstruuje wykresy, profile, przekroje oraz inne formy
prezentacji graficznej informacji geologicznej i
geomorfologicznej

K_U064 EP4

Potrafi angażować się w prace zespołowe, jest otwarty,
kreatywny i podejmuje zadania charakteryzujące się
zróżnicowanym stopniem odpowiedzialności i trudności K_U115 EP5

kompetencje społeczne
Wykazuje odpowiedzialność za prace zespołu stosując
się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w terenie K_K051 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu w Tatrach

Forma zajęć: zajęcia terenowe

151. Procesy rzeźbotwórcze oraz formy czwartorzędowej rzeźby terenu 4 0

152. Litologia i petrografia utworów czwartorzędowych 4 0

1/2



53. Metody badań terenowych stosowanych w geologii czwartorzędu 4 0

Praca w terenie (samodzielna i w zespole), obserwacja, analiza i interpretacja zjawisk, procesów i form
geologicznych, praca z danymi geologicznymiMetody kształcenia

 Bac-Moszaszwili M.,  Jurewicz E. (2010): Wycieczki geologiczne w Tatry , Marka: Tatrzański Park Narodowy Wydawnictwo,
Zakopane

Krzysztof Jóźwiak (2007): Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii, Oficyna wydawnicza WSEiZ
Literatura podstawowa

Lindner L. (1992): Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia, PAE

Migoń P. (2006): Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych z wykonanych ćwiczeń i zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian (kolokwium): ocena cząstkowa za prace wykonane w terenie.
Weryfikacja przez obserwację: średnia arytmetyczna ocen za prace wykonane w terenie.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen ze sprawdzianu i za prace wykonane w terenie.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu w Tatrach
Arytmetyczna

4
ćwiczenia z geomorfologii i geologii czwartorzędu w Tatrach
[zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

elementy statystyki
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

US81AIJ2565_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HALINA KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. HALINA KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Cele przedmiotu:
Poznanie podstawowych metod opisu i wnioskowania statystycznego. Zdobycie umiejętności posługiwania się
narzędziami statystycznymi przy użyciu technik komputerowych.  Nabycie umięjętności interpretacji uzyskanych
wyników analiz.

Wymagania wstępne:
Zaliczony kurs matematyki dla geologów z I semestru oraz posiadanie podstawowych wiadomości z obsługi
programów użytkowych ze szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
rozumie  znaczenie metod statystycznych w opisie
zjawisk i procesów geologicznych K_W091 EP1

umiejętności

wykorzystuje odpowiednie programy komputerowe oraz
powszechnie dostępne bazy danych w celu tworzenia
własnych zbiorów danych, które następnie poddaje
analizie.

K_U041 EP2

w badaniach geologicznych wykorzystuje techniki
geoinformatyczne oraz proste narzędzia statystyczne. K_U042 EP3

kompetencje społeczne
docenia znaczenie wiedzy z zakresu statystyki w
praktyce badawczej geologii K_K021 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: elementy statystyki

Forma zajęć: laboratorium

11. Podstawowe pojęcia i terminy statystyczne. 2 0

12. Zasady planowania doświadczeń i opracowywania danych empirycznych. 2 0

23. Organizacja danych i wyników analiz w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL i programie STATISTICA. 2 0

34. Szeregi statystyczne: budowa i prezentacja graficzna. 2 0

65. Metody statystyki opisowej w badaniach geologicznych. 2 0

26. Rozkład cechy w populacji i jego opis za pomocą funkcji matematycznych. 2 0

27. Tworzenie przedziałów ufności i ich interpretacja w procesie wnioskowania statystycznego. 2 0
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4
8. Praktyczne zastosowanie testów statystycznych do badania procesów zachodzących w środowisku
przyrodniczym. 2 0

49. Analiza współzależności zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. 2 0

3
10. Analiza dynamiki zjawisk; prognozowanie przebiegu procesów przyrodniczych analizowanych w
geologii 2 0

211. Podstawowe metody analizy wielowymiarowej wykorzystywane w badaniach geologicznych 2 0

Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacja multimedialna zagadnienia przez prowadzącego, samodzielne wykonywanie
zadań w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL i pakietu STATISTICAMetody kształcenia

Balicki A., Makać W. (2006): Metody wnioskowania statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk

Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (2006): Metody opisu statystycznego, Wyd. UG, Gdańsk

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.  (2011): Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akad. Ekon., Wrocław

Literatura podstawowa

Kowalewska-Kalkowska H. (2017): Metody statystyki opisowej w badaniach środowiska przyrodniczego, W: Zalewski T.,
Cedro A. (red.), Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa wodnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Kowalewska-Kalkowska H. (2016): Multivariate methods of data analysis in assessment of sea impact on the water level in the
downstream Odra River system and the Szczecin Lagoon, W: Chaberek-Karwacka G., Malinowska M. (red.), Geography in
the Face of Modern World Challenges, Wyd. Libron, Kraków

Luszniewicz A., Słaby T. (2008): Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wyd. Statsoft,
Kraków

Łomnicki A. (2014): Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Stanisz A. (2006): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Wyd. Statsoft,
Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach, wykonanie wszystkich zadań w pracowni komputerowej oraz
uzyskanie ocen pozytywnych z kolokwiów pisemnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z ocen otrzymanych w ramach przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 elementy statystyki Arytmetyczna

2 elementy statystyki [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

fizyka dla przyrodników
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3445_67S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr STANISŁAW PRAJSNAR

Prowadzący zajęcia: dr STANISŁAW PRAJSNAR

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizyki oraz wielkościami fizycznymi w celu efektywnego korzystania z
dalszego kształcenia.

Wymagania wstępne: Zaliczenie zajęć z matematyki z 1 semestru.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę na temat procesów fizycznych,
rozpoznaje podstawowe wielkości fizyczne, posiada
wiedzę z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla
podstawowych zjawisk fizycznych

K_W061 EP1

rozumie fizyczne podstawy zjawisk i procesów
zachodzących na Ziemi K_W022 EP2

umiejętności

potrafi stosować wiedzę z zakresu fizyki do
przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów
dotyczących procesów fizycznych zachodzących na
Ziemi

K_U081 EP3

kompetencje społeczne
dąży do pogłębiania i wykorzystywania swojej nabytej
wiedzy dla dobra społeczeństwa K_K021 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: fizyka dla przyrodników

Forma zajęć: konwersatorium

21. Ruch punktu materialnego, układ odniesienia 2 0

42. Dynamika: siły, zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania pędu, praca, energia mechaniczna 2 0

43. Elementy termodynamiki fenomenologicznej 2 0

24. Elementy hydromechaniki 2 0

45. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii 2 0

36. Drgania harmoniczne, ruch falowy, drgania wymuszone, rezonans 2 0

27. Fale elektromagnetyczne 2 0
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48. Elementy optyki falowej i geometrycznej 2 0

Wprowadzenie do omawianych zagadnień za pomocą prezentacji multimedialnej i rozwiązywanie zadań.Metody kształcenia

Halliday D. , Resnick R. , Walker J. (1999): Fizyka, Wyd. Nauk. PWN

Halliday D. , Resnick R. , Walker J. (2005): Podstawy fizyki, Wyd. Nauk. PWN

Kane J.W., Sternbeim M.M. (1998): Fizyka dla przyrodników, Wyd. Nauk. PWN

Literatura podstawowa

Blinowski J., Gaj J., Szymacha A., Zielicz W. (2003): Fizyka i astronomia, WSiP

Blinowski J., Zielicz W. (2002): Fizyka i astronomia, WSiP

Dołowy K. (1995): Fizyka dla przyrodników, SGGW

Gaj J., Karpierz K., Różyczka M., Szymacha A.  (2004): Fizyka i astronomia, WSiP

Orear J. (2008): Fizyka, WNT

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z kolokwium.
Uczestnictwo w zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 fizyka dla przyrodników Nieobliczana

2 fizyka dla przyrodników [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geochemia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 53

ćwiczenia 10 ZO0

laboratorium 20 ZO0

wykład 30 ZO0

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL OKUPNY

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu: Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu geochemii.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu chemii, fizyki, geologii ogólnej, mineralogii i petrografii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie pochodzenie i obieg pierwiastków we
Wszechświecie. K_W011 EP1

Zna i rozumie ścieżki migracji substancji. K_W022 EP2

Posiada wiedzę z zakresu geochemii hydro- i litosfery w
kontekście innych nauk przyrodniczych. K_W043 EP3

Zna podstawowe metody i techniki badawcze
wykorzystywane w geochemii. K_W074 EP4

umiejętności

Stosuje podstawowe metody i techniki badawcze
wykorzystywane w geochemii. K_U031 EP5

Przedstawia w formie graficznej oraz interpretuje wyniki
badań geochemicznych. K_U062 EP6

kompetencje społeczne
Jest gotów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy w laboratorium geochemicznym i w
pracach terenowych.

K_K051 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geochemia

Forma zajęć: wykład

81. Obieg pierwiastków i substancji w przyrodzie 3 0

82. Geochemia lito- i hydrosfery 3 0

63. Podstawy geochemii środowiskowej 3 0

54. Metody badań geochemicznych 3 0
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35. Geochemia izotopowa 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

6
1. Obróbka danych i interpretacja wyników badań geochemicznych (w tym tło geochemiczne oraz
możliwości rekonstrukcji warunków środowiskowych w oparciu o skład chemiczny) 3 0

4
2. Ocena stanu środowiska na podstawie danych geochemicznych opracowanych metodami
geostatystycznymi i kartograficznymi (wskaźniki geochemiczne oraz relacje między metalami w
pradziejach, czasach historycznych oraz współczesnych)

3 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Przygotowanie próbek i pereparatów analitycznych 3 0

152. Podstawowe metody laboratoryjne - analizy geochemiczne 3 0

wykład - prezentacja multimedialna analiza danych geochemicznych praca w laboratorium (wykonywanie analiz)
opracowanie projektuMetody kształcenia

Bielański A. (2012): Podstawy chemii nieorganicznej. T. 1, PWN, Wydawnictwo Naukowe

Dobrzyński D., Macioszczyk A. (2006): Hydrogeochemia, PWN, Wydawnictwo Naukowe

Kabata-Pendias A., Pendias H. (1999): Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Wydawnictwo Naukowe

Migaszewki Z., Gałuszka A. (2007): Podstawy geochemii środowiska, WNT

Literatura podstawowa

D. Okupny, R.K. Borówka, B. Cedro, J. Sławińśka, J. Tomkowiak, A. Michczyński, D. Kozłowska, K. Kowalski, K. Siedlik,
(2020): Geochemistry of a sedimentary section at the Wąwelnica archaeological site, Szczecin Hills (Western Pomerania),
Acta Geographica Lodziensia, 110., Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź,

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6PROJEKT

EP5,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie ćwiczeń i ćwiczeń laboratoryjnych - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w czasie semestru za określone działania
Pozytywne zaliczenie testu z wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie: pojedyncza ocena końcowa z testu.
Projekt: pojedyncza ocena końcowa.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych za wykonane
ćwiczenia.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z zaliczenia, projektu i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 geochemia Arytmetyczna

3 geochemia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 geochemia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 geochemia [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geoinformatyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_66S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ TEREFENKO

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ TEREFENKO

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z możliwościami Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zakresie pozyskiwania,
przechowywania, analizowania danych przestrzennych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania GIS.

Wymagania wstępne: Znajomość środowiska Windows.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma podstawową wiedzę z zakresu zasad i technik
pozyskiwania danych z wykorzystaniem Systemów
Informacji Geograficznej.

K_W101 EP1

Zna metody i narzędzia umożliwiające analizę procesów
geologicznych. K_W092 EP2

umiejętności

Tworzy własne bazy danych w oparciu o dostępne
materiały źródłowe

K_U03
K_U081 EP3

Stosuje narzędzia analizy geoinformatycznej (logicznej i
przestrzennej) do analizy, interpretacji oraz opisu zjawisk
oraz procesów geologicznych.

K_U03
K_U04
K_U08

2 EP4

Sprawnie posługuje się narzędziami importu,
porządkowania, klasyfikacji oraz analizy danych z
wykorzystaniem samodzielnie tworzonych baz danych. K_U033 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu
geoinformatyki i modelowania geologicznego w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz aktualizowania wiedzy geologicznej

K_K021 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geoinformatyka

Forma zajęć: laboratorium

51. Pozyskiwanie danych do systemu GIS. 2 0

5
2. Modele wektorowe. Wektoryzacja ekranowa danych przestrzennych w rozbiciu na warstwy
tematyczne. 2 0

53. Wprowadzanie danych opisowych i integracja bazy danych. Tworzenie własnej bazy danych. 2 0
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54. Modele rastrowe. Metody interpolacji danych. 2 0

55. Analiza przy wykorzystaniu narzędzi GIS, zapytania do bazy danych z wykorzystaniem języka SQL. 2 0

56. Wizualizacja danych przestrzennych z systemu GIS. 2 0

Prezentacja multimedialna, wykład, samodzielna praca przy komputerze, opracowanie projektu indywidualnego.
Metody kształcenia

Terefenko P. (2014): Czynniki kształtujące morfologię wybrzeża Algarve w ujęciu GIS, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Urbański J. (2008): GIS w badaniach przyrodniczych., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Literatura podstawowa

Langley A. P. (2006): GIS. Teoria i praktyka., PWN, Warszawa.

Włodarczyk E., Chojecki D., red kartograficzna: Giza A., Terefenko P. (2012): Topodemograficzny atlas gmin i obszarów
dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

23Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5PROJEKT

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena przygotowanego projektu  sprawdzającego zastosowanie umiejętności zdobytych podczas zajęć. Ocena
wystawiana jest na podstawie oceny zastosowanych w przygotowanym projekcie elementów praktycznych z
wykorzystaniem oprogramowania.
Kryteria oceny: (1) dobór danych źródłowych , (2) dobór i wykorzystanie narzędzi analitycznych, (3) dobór i
wykorzystanie metod analitycznych, (4) wnioskowanie i argumentacja. Każde kryterium po max. 5 punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Projekt:  osobno oceniana cześć teoretyczna i praktyczna.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 geoinformatyka Arytmetyczna

2 geoinformatyka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia czwartorzędu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_46S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44

ćwiczenia 20 ZO0

laboratorium 10 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA , dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu geologii czwartorzędu.

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień geologii ogólnej, sedymentologii i petrografii, umiejetność konstruowania i interpretacji profili,
przekrojów, blokdiagramów i innych graficznych form prezentacji informacji geologicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna najważniejsze zagadnienia z zakresu geologii,
sedymentologii, stratygrafii i paleogeografii
czwartorzędu oraz umieszcza je w kontekście
innych nauk przyrodniczych.

K_W02
K_W041 EP1

Rozumie cykliczność zmian środowiska
przyrodniczego w czwartorzędzie. K_W062 EP2

Zna najważniejsze wydarzenia w historii
geologicznej czwartorzędu ze wskazaniem
procesów i skutków ich oddziaływania na rzeźbę.

K_W01
K_W023 EP3

Zna cechy litologiczne utworów czwartorzędu. K_W02
K_W044 EP4

Rozumie przyczyny zróżnicowania
czwartorzędowej pokrywy osadowej Polski i
Europy.

K_W025 EP5

Zna metody i techniki badawcze wykorzystywane w
geologii czwartorzędu. K_W076 EP6
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umiejętności

Czyta i interpretuje źródła informacji geologicznej
(mapy, profile, przekroje, dokumentacje
geologiczne itp.)

K_U021 EP7

Sporządza i interpretuje źródła informacji
geologicznej (profile, przekroje, blokdiagramy,
dokumentacje geologiczne, karty otworów itp.)

K_U06
K_U072 EP8

Wykonuje podstawowe analizy geostatystyczne
oraz opracowuje dane geologiczne dotyczące
czwartorzędu z użyciem metod
geoinformatycznych.

K_U043 EP9

Rozpoznaje i opisuje główne typy skał (w tym
eratyków przewodnich) i osadów. K_U014 EP10

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści w zakresie geologii czwartorzędu, a
także wypełniania zobowiązań społecznych, w tym
współorganizowania i inicjowania działań na rzecz dobra
ogółu

K_K011 EP11

Jest gotów współdziałać i pracować w grupie, wykazując
otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w pracy
zespołowej, a w szczególności laboratoryjnej, a także
przestrzegać zasad etyki i partnerstwa

K_K062 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia czwartorzędu

Forma zajęć: wykład

21. Stratygrafia czwartorzędu 4 0

82. Zmiany klimatyczne w czwartorzędzie 4 0

43. Paleogeografia czwartorzędu 4 0

44. Czwartorzędowe procesy rzeźbotwórcze 4 0

85. Litologia i petrografia osadów czwartorzędowych 4 0

26. Flora i fauna czwartorzędu oraz antropogeneza 4 0

27. Metody badań w geologii czwartorzędu 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Zmiany klimatyczne w czwartorzędzie 4 0

22. Zlodowacenia plejstoceńskie 4 0

23. Zmiany środowiska w holocenie 4 0

10
4. Litologia osadów czwartorzędowych (lodowcowych, wodnolodowcowych, limnoglacjalnych,
rzecznych, eolicznych, jeziornych, bagiennych) 4 0

25. Wykorzystanie metod (geo)statystycznych oraz (geo)informatycznych w geologii czwartorzędu 4 0

Forma zajęć: laboratorium

101. Podstawowe metody badań laboratoryjnych osadów czwartorzędowych 4 0

Praca ze źródłami informacji geologicznej, praca z danymi geologicznymi, wykład.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP11,EP12,EP6,EP
7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Lindner L. (1992): Czwartorzęd. Osady, metody badan, stratygrafia,, PAE

Mojski J.E. (red.) (1984): Budowa Geologiczna Polski tom I Stratygrafia, część 3b Kenozoik, Czwartorzęd, Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa

Stanley S.M. (2002): Historia Ziemi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Borówka R.K. (2001): Dzieje Ziemi i rozwój życia, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań

Borówka R.K. (1996): Wielka Encyklopedia geografii Świata, tom 3, Ewolucja Ziemi, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań

Czubla P., Gałązka D., Górska M. (2006): Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, Przegląd Geologiczny 54(4)

Ludwig J., Lindhorst S., Betzler C., Bierstedt S.E., Borówka R.K. (2017): Sedimentary rhythms in coastal dunes as a record of
the intra-annual changes in wind climate, Łeba, Poland, Aeolian Research 27, 67-77

Rutkowski J. (2007): Osady jeziorne w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania, metodyka badań, propozycje, Studia
Limnologica et Telmatologica 1(1)

Starkel L. (1991): Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

ćwiczenia oraz laboratorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie semestru za określone działania i prace studenta
wykłady: egzamin pisemny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych za wykonane zadania w
laboratorium.
Ocena końcowa: średnia ważona z egzaminu (0,7) i zajęć praktycznych (0,3).

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 geologia czwartorzędu Nieobliczana

4 geologia czwartorzędu [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 geologia czwartorzędu [wykład] egzamin

4 geologia czwartorzędu [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia dna mórz i oceanów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43

ćwiczenia 15 ZO0

laboratorium 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK , dr DOMINIK ZAWADZKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej geologii morza, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zrozumienie mechanizmów globalnych procesów skutkujących powstaniem i ewolucją oceanów oraz istoty
odrębności w budowie skorupy oceanicznej i obrzeży kontynentów, a także środowiskowych uwarunkowań
sedymentacji morskiej.

Wymagania wstępne:
Posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu fizyki, chemii i geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej oraz podstaw
geologii i kartografii geologicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie wpływ czynników endogenicznych oraz procesy
kształtujące skorupę oceaniczną.

K_W01
K_W021 EP1

Zna podstawowe formy strukturalne dna oceanicznego. K_W022 EP2

Ma wiedzę na temat procesów i mechanizmów
determinujących środowiskowe warunki sedymentacji
morskiej.

K_W063 EP3

Zna podstawowe terminy z zakresu geologii morza,
w tym, dotyczące także stosowanych metod
badawczych.

K_W034 EP4

Zna pośrednie i bezpośrednie metody badan
geologicznych dna morskiego oraz współczesne
techniki badan i poszukiwań morskich surowców
mineralnych.

K_W075 EP5

umiejętności

Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie
potrafi dokonywać analiz przestrzennych
odnoszących się do dna morskiego.

K_U041 EP6

Potrafi dokonać graficznej wizualizacji
różnorodnych danych w celu identyfikowania
zdarzeń i zjawisk geologicznych zachodzących w
środowisku morskim.

K_U062 EP7

Potrafi wykorzystać uzyskana wiedzę, dane
geologiczne i wyniki badan do sporządzania map i
przekrojów geologicznych dna morskiego.

K_U073 EP8
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kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści, a także wypełniania zobowiązań
społecznych, w tym współorganizowania i inicjowania
działań na rzecz dobra ogółu, a w szczególności
znaczenia i ochrony środowiska morskiego

K_K011 EP9

Jest gotów współdziałać i pracować w grupie,
szczególnie na morzu i w laboratorium, wykazując
otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w pracy
zespołowej oraz przestrzegając zasad etyki i partnerstwa

K_K062 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia dna mórz i oceanów

Forma zajęć: wykład

31. Jednostki morfostrukturalne Ziemi i morfologia dna oceanicznego. 3 0

42. Od koncepcji Alfreda Wegenera do teorii tektoniki płyt litosfery. 3 0

33. Płyty litosfery i rodzaje ich granic. 3 0

44. Procesy geodynamiczne zachodzące we wnętrzu Ziemi i ich wpływa na powstanie oceanów. 3 0

45. Ewolucja dna oceanicznego w świetle cyklu geodynamicznego Wilsona. 3 0

46. Budowa i geneza form strukturalnych dna oceanicznego oraz ich regionalne odrębności. 3 0

47. Strefy marginalne oceanów i obrzeża kontynentów. 3 0

4
8. Skorupa oceaniczna i
jej pokrywa osadowa. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Założenia badawcze i cele programowe oraz etapowość badan geologicznych dna morskiego. 3 0

2
2. Charakterystyka geosfer Ziemi oraz mechanizmy dyferencjacji materii - zasięg występowanie
pióropuszy płaszcza i rozmieszczenie tzw. plam gorąca. 3 0

4
3. Zróżnicowanie i wyróżniające cechy skorupy ziemskiej w obrębie płyt litosferycznych. Granice płyt
oraz odrębności ich budowy, w tym form strukturalnych dna oceanicznego. 3 0

3
4. Etapowość ewolucji skorupy w cyklach geodynamicznych Wilsona, w tym: wiekowe zróżnicowanie
skorupy oceanicznej, ruchy poziome (spreading i subdukcja) i pionowe (izostazja). 3 0

4
5. Analiza stanu rozwoju skorupy w wybranych obszarach anomalnych Ziemi (Hawaje, Islandia,
trójzłącze Afary, płyta Pacyficzna i Juan de Fuca, Morze Śródziemne, Himalaje). 3 0

Forma zajęć: laboratorium

3

1. Wyznaczanie form strukturalnych dna oceanicznego, na podstawie wysokorozdzielczych map
batymetrycznych dna, i ich rozmieszczenie. Konstrukcja fragmentu mapy batymetrycznej Oceanu
Spokojnego z wykorzystaniem metod interpolacji oraz ekstrapolacji prostej. Konstrukcja przekrojów
morfologicznych dna.

3 0

3
2. Identyfikacja oraz wyznaczanie granic płyt litosferycznych Ziemi na podstawie danych geologicznych
i geofizycznych. 3 0

3
3. Charakter litologiczny, rozmieszczenie oraz klasyfikacje osadów oceanicznych. Klasyfikacja
genetyczna wybranych próbek osadów oceanicznych na podstawie danych sedymentologicznych oraz
mineralogicznych.

3 0

3
4. Charakterystyka dna południowego Bałtyku. Praktyczne wykorzystanie średnio- oraz wielkoskalowych
map geologicznych Bałtyku Południowego. 3 0

3
5. Złoża podmorskie i ich znaczenie gospodarcze. Szacowanie zasobów złóż rozsypiskowych złota w
obrębie szelfu Australii na podstawie danych opróbowania górniczego 3 0

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacja multimedialnej. Zajęcia praktyczne polegające na pracy z
geologicznymi materiałami kartograficznymi oraz polegające na analizie danych geologicznych z wykorzystaniem baz
danych i specjalistycznych programów komputerowych.

Metody kształcenia
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Depowski S., Kotlinski R., Rühle E., Szamałek K. (1998): Surowce mineralne mórz i oceanów, Wyd. Nauk. Scholar

Duxbury A.O., Duxbury A.B., Sverdrup K.A. (2002): Oceany Świata, PWN Warszawa

Mizerski W., Szamałek K. (2009): Geologia i surowce mineralne oceanów, PWN Warszawa

Literatura podstawowa

Kotlinski R. (2012): Mapa geodynamiczna oceanów Ziemi 1:25 000 000, IOM, Szczecin

Kotlinski R. (2012): Mapa makroform rzeźby dna oceanów 1:40 000 000,, IOM, Szczecin

Kotlinski R. (2012): Mapa osadów oceanicznych 1:40 000 000,, IOM, Szczecin

MacDougall J.D.  (1998): Krótka historia Ziemi, Prószyński i S-ka, Warszawa

Praca zbiorowa (1995): Atlas Geologiczny Bałtyku Południowego, Panstwowy Instytut Geologiczny, Sopot-Warszawa

Radomski A., Gasinski N.A. (2004): Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich, Wyd. Uniw. Jagielonskiego,
Kraków

Schopf T.J.M. (1987): Paleooceanografia, PWN, Warszawa

Seibold E., Berger W.H. (1996): The Sea Floor; An Introduction to Marine Geology (3 Edition), Springer- Verlag

Stanley S.M. (2005): Historia Ziemi, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP10,EP6,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu oraz pozytywna ocena aktywności i wykonanych zadań (map, sprawozdań, etc.)
wykonywanych w ramach zajęć praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator przedmiotu na podstawie ocen składowych (egzamin, ćwiczenia,
laboratorium).
Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Projekt: ocena cząstkowa z ćwiczeń.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane zadania laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, projektu i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 geologia dna mórz i oceanów Nieobliczana

3 geologia dna mórz i oceanów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 geologia dna mórz i oceanów [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 geologia dna mórz i oceanów [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia fizyczna z elementami planisekcji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_59S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK ZAWADZKI

Cele przedmiotu:

Kształtowanie syntetycznego spojrzenia na ewolucję Ziemię oraz na istotę procesów geologicznych kształtujących
geosystem. Identyfikowanie zróżnicowania typów skorupy ziemskiej, podstaw wyróżnienia płyt litosferycznych i
odrębności stylu i rozwoju ich budowy geologicznej.
Nabycie umiejętności makroskopowego rozpoznawania podstawowych minerałów, skał i form strukturalnych oraz
czytania map i przekrojów geologicznych.

Wymagania wstępne:
Posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu fizyki, chemii i geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej oraz
umiejętność pracy z różnymi źródłami literaturowymi i materiałami kartograficznymi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie znaczenie i stosuje podstawowe terminy
geologiczne w zakresie geologii fizycznej K_W031 EP1

Poznaje istotę procesów geologicznych kształtujących
oblicze Ziemi pod wpływem czynników endo- i
egzogenicznych.

K_W022 EP2

Zdobywa wiedzę o sposobach przedstawiania budowy
geologicznej za pomocą map i przekrojów geologicznych K_W08

K_W093 EP3

Ma wiedzę na temat technik stosowanych w celu badania
wnętrza ziemi K_W074 EP6

Zna skomplikowane relacje pomiędzy poszczególnymi
sferami Geosystemu K_W045 EP10

umiejętności

Umie rozpoznawać makroskopowo najważniejsze
minerały skałotwórcze oraz klasyfikować i rozpoznawać
różne rodzaje skał.

K_U011 EP4

Potrafi odczytywać i interpretować informacje zawarte na
mapach i przekrojach geologicznych. K_U072 EP5

Nabywa umiejętność porządkowania i syntetyzowania
wiedzy geologicznej na podstawie informacji uzyskanej
na wykładach, ćwiczeniach oraz z literatury przedmiotu K_U083 EP8

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny istniejących teorii i
hipotez dotyczących ewolucji Ziemi K_K011 EP7

Jest gotów do doboru i krytycznej oceny literatury i
poszerzania wiedzy z zakresu geologii K_K022 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia fizyczna z elementami planisekcji

Forma zajęć: wykład

21. Geologia jako dyscyplina Nauk o Ziemi ? związki z innymi dyscyplinami wiedzy 1 0

22. Struktura i ewolucja wszechświata 1 0

2
3. Ziemia jako planeta, fizyka i chemizm Ziemi.

1 0

2
4. Budowa Ziemi 1. Metody badań wnętrza Ziemi

1 0

2
5. Budowa Ziemi 2. Warstwy Ziemi

1 0

26. Budowa i powstanie skorupy oceanicznej. 1 0

27. Budowa i powstanie skorupy kontynentalnej 1 0

28. Płyty litosferyczne. Teoria tektoniki płyt litosferycznych 1 0

29. Magmatyzm i plutonizm 1 0

2
10. Wulkanizm skały magmowe

1 0

2
11. Sedymentacja skały osadowe

1 0

2
12. Metamorfizm i skały metamorficzne

1 0

213. Diastrofizm 1 0

214. Orientacja płaszczyzny w przestrzeni 1 0

215. Deformacje warstw 1 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Cechy fizyczne minerałów 1 0

52. Makroskopowe rozpoznawanie skał magmowych 1 0

103. Makroskopowe rozpoznawanie skał osadowych 1 0

54. Makroskopowe rozpoznawanie skał metamorficznych 1 0

55. Interpretacja map i przekrojów geologicznych. Planisekcja. 1 0

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacja multimedialnej, Zajęcia praktyczne dotyczące makroskopowego
rozpoznawania minerałów i skał, Praca z geologicznymi materiałami kartograficznymi (mapy, przekroje).Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP6,
EP7,EP8,EP9EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego tematykę wykładów
Ćwiczenia: uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów teoretycznych i praktycznych (makroskopowe
rozpoznawanie skał i minerałów). Wykonanie wszystkich ćwiczeń pisemnych (planisekcja)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: 70% oceny z wykładów + 30% oceny z ćwiczeń (kolokwia + ocena
z zajęć praktycznych).
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Borówka R.K.  (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic (tom 2. Nasza Ziemia), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. (2018): Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Mizerski W. (2018): Geologia Dynamiczna (nowe wydanie), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Borówka R.K.  (1996): Wielka Encyklopedia Geograficzna Świata. Tom III: Ewolucja Ziemi. , Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Jaroszewski W., Marks L., Radomski A.,  (1985): Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne

Jaroszewski W. (red.) (1986): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa
Geologiczne, , Warszawa

Kłysz P., Skoczylas J.  (2003): Oblicze naszej planety &#8211; Geologia i geomorfologia w zarysie, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań

Mizerski W., Sylwestrzak H. (2002): Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Stanley S. M. (2002): Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 geologia fizyczna z elementami planisekcji Nieobliczana

1 geologia fizyczna z elementami planisekcji [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 geologia fizyczna z elementami planisekcji [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia historyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_47S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 40 E0

Razem 40 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zdarzeniami tektonicznymi, sedymentacyjnymi, klimatycznymi,
paleogeograficznymi i ewolucyjnymi w historii Ziemi, od powstania planety do neogenu włącznie.

Wymagania wstępne:
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu "Geologia fizyczna"
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu "Paleontologia"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna powszechnie przyjmowane
poglądy na powstanie, ewolucję oraz
budowę Ziemi, a także najważniejsze
procesy, które wpływały na kształtowanie
powierzchni Ziemi w przeszłości
geologicznej oraz wpływają obecnie.

K_W011 EP1

Student posiada wiedzę na temat
powstania i ewolucji hydrosfery i
atmosfery, oraz ich roli w cyklu
geologicznym współcześnie oraz w
przeszłości geologicznej.

K_W042 EP2

Student zna dominujące poglądy na
pochodzenie życia na Ziemi, a także
najważniejsze przemiany, jakim ulegał
świat organiczny na przestrzeni prekambru
oraz fanerozoiku.

K_W023 EP3

Student zna najważniejsze metody
względnego i bezwzględnego datowania
skał, a także najnowszą wersję tabeli
stratygraficznej.

K_W074 EP4

umiejętności

Student potrafi rozpoznać główne grupy
bezkręgowców kopalnych do poziomu
rzędu lub gromady.

K_U011 EP5

Student potrafi oznaczyć wiek skały, w
której występują skamieniałości do
poziomu epoki lub ery.

K_U052 EP6

Na podstawie skamieniałości oraz cech
litologicznych student potrafi rozpoznać
ogólne środowisko sedymentacji osadu.

K_U083 EP7
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kompetencje społeczne

Jest gotów odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
oraz zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemów z zakresu
historii Ziemi

K_K031 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia historyczna

Forma zajęć: wykład

4
1. Powstanie geologii jako nauki. Ewolucja poglądów na wiek i historię Ziemi. Współczesny podział
dziejów Ziemi (tabela stratygraficzna). 4 0

62. Powstanie i ewolucja Ziemi oraz świata organicznego na przestrzeni prekambru. 4 0

15
3. Omówienie systemów ery paleozoicznej: stratygrafia, ewolucja świata organicznego, zmiany
klimatyczne i paleogeograficzne, orogeneza kaledońska i waryscyjska. 4 0

10
4. Omówienie systemów ery mezozoicznej: stratygrafia, ewolucja świata organicznego, zmiany
klimatyczne i paleogeograficzne, początkowe fazy orogenezy alpejskiej. 4 0

5
5. Omówienie systemów ery kenozoicznej: stratygrafia, ewolucja świata organicznego, zmiany
klimatyczne i paleogeograficzne, późniejsze fazy orogenezy alpejskiej. 4 0

Wykład w formie prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz.Metody kształcenia

Stanley Steven (2002): Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

van Andel Tjeerd (2001): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Benton M. (2020): Dinozaury odkryte na nowo : jak rewolucja naukowa rewiduje historię, Prószyński Media, Warszawa

Benton M. (2017): Gdy życie prawie wymarło. Tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi, Prószyński i
S-ka, Warszawa

Dzik Jerzy (2011): Dzieje życia na Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Fortey Richard (1999): Życie. Nieautoryzowana biografia, Albatros, Warszawa

Narkiewicz, M. (2021): Geologiczna historia Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Orłowski Stanisław, Szulczewski Michał (1990): Geologia Historyczna. Część Pierwsza, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa

Shubin, N. (2009): Nasza wewnętrzna menażeria. Podróż w głąb 3,5 miliarda lat naszych dziejów, Prószyński i S-ka,
Warszawa

Witkowski J. i in. (2021): North Atlantic marine biogenic silica accumulation through the early to middle Paleogene:
implications for ocean circulation and silicate weathering feedback, Climate of the Past 17: 1937-1954, -

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie zaliczenia z egzaminu pisemnego (min. 50% pkt.).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu pisemnego jest również końcową oceną z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 geologia historyczna Nieobliczana

4 geologia historyczna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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40Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia inżynierska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_48S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr Cyprian Seul [vacat]

Cele przedmiotu:

Poznanie i zrozumienie procesów istoty procesów geologicznych oraz zjawisk geodynamicznych w podłożu
gruntowym, które mają wpływ na obiekty inżynierskie.  Nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów gruntów,
wyznaczanie parametrów geologiczno-inżynierskich oraz oceny zmian parametrów geologiczno-inżynierskich.
Zapoznanie się z istotnymi przepisami prawnymi dotyczącymi praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu geologii
inżynierskiej.

Wymagania wstępne:
Ogólne informacje z zakresu geografii szkoły średniej oraz znajomość  w stopniu dostatecznym zagadnień z geologii
fizycznej, geomorfologii, geologii czwartorzędu oraz sedymentologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma zaawansowaną wiedzę pozwalająca na interpretację
geologiczno-inżynierską terenu na podstawie mapy
geologicznej i hydrogeologicznej.

K_W021 EP1

Ma wiedzę dotyczącą wpływu obiektów inżynierskich na
środowisko.

K_W02
K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi rozpoznać i klasyfikować grunty skaliste i
nieskaliste oraz ocenić ich parametry geologiczo-
inżynierskie.

K_U01
K_U051 EP3

Potrafi opracować wyniki badań terenowych i
laboratoryjnych w postaci tekstowej i graficznej. K_U062 EP4

Potrafi wykonać projekt odwodnienia wykopu metodą
zespołu studni studni oraz rowu odwadniającego. K_U103 EP5

Potrafi zaprojektować badania terenowe w celu
rozpoznania podłoża gruntowego oraz opracowanie
najprostszej wersji dokumentacji geologicznej.

K_U104 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania różnych zobowiązań
zawodowych w zakresie geologii inżynierskiej i działania
w sposób przedsiębiorczy, mając na względzie dylematy
związane z wykonywaniem zawodu geologa oraz zasady
etyki zawodowej

K_K04
K_K071 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia inżynierska

Forma zajęć: wykład
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2
1. Znaczenie geologii w problematyce inżynierskiej.  Geologia inżynierska jako praktyczne zastosowanie
geologii 5 0

42. Podstawowe procesy endogeniczne i egzogeniczne mające wpływ na obiekty inżynierskie 5 0

2
3. Skały jako surowiec skalny wykorzystywany w budownictwie (materiały budowlane) oraz skały jako
podłoże budowlane 5 0

24. Morfometryczna i morfogenetyczna ocena rzeźby terenu dla celów budowlanych 5 0

45. Grunty budowlane, podział gruntów, główne parametry geologiczo-inżynierskie 5 0

46. Geneza i wiek gruntow, przestrzenne ułożenie warstw. Znaczenie  wody w gruncie 5 0

47. Zasady pakietyzacji warstw geologiczno-inżynierskich 5 0

2
8. Podstawowe procesy geodynamiczne wpływające na zmiany parametrów gruntowych oraz sposoby
zapobiegania niekorzystnym zjawiskom 5 0

2
9. Charakterystyka geologiczno-inżynierska obszarów górskich, wyżynnych oraz nizinnych w ujęciu;
rzeźba, grunty, wody gruntowe, procesy geodynamiczne 5 0

210. Metodyka badań terenowych 5 0

2
11. Wybrane zagadnienia prawne istotne w badaniach geologiczno-inżynierskich. Dokumentacje
geologiczne. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Makroskopowe rozpoznawanie gruntów mineralnych 5 0

32. Makroskopowe rozpoznanie gruntów organicznych 5 0

63. Wyznaczanie parametrów geologiczno-inżynierskich dla wybranych gruntów 5 0

64. Ocena obszaru geologiczno-inżynierskiego na podstawie mapy geologicznej 5 0

65. Konstrukcja przekroju geologiczno-inżynierskiego na podstawie wierceń 5 0

56. Projekt odwodnienia wykopu na podstawie danych terenowych 5 0

Metody podające (wykład informacyjny). Metody praktyczne (pokaz, samodzielna ocena terenu na podstawie mapy
geologicznej). Metody praktyczne (wykonanie przekroju geologiczno-inżynierskiego w oparciu o dane archiwalne)Metody kształcenia

Allen P. A. (2000): Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wydawnictwo PWN

Jeż J. (2004): Gruntoznawstwo budowlane, Wyd. Politechniki Poznańskiej

Racinowski R., Hauryłkiewicz J. (2001): Zarys geologii inżynierskiej, Politechnika Szczecińska

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP3,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu końcowego oraz zaliczenie ćwiczeń (w laboratorium i terenie) na podst. aktywnego
uczestnictwa w zajęciach oraz opracowania przewidzianych w programie projektów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa.
Projekt: ocena cząstkowa.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych za wykonane zadania
cząstkowe.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, projektu i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 geologia inżynierska Nieobliczana

5 geologia inżynierska [wykład] egzamin

5 geologia inżynierska [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bednarek R., Borkowski M., Mrozińska G., Szutowicz J. (2010): Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z Mechaniki Gruntów,
Wyd. PPH

Lenczewska-Samotyja E., Łowkis A. (1999): Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii, Ofic. Wyd.
Politechniki Warszawskiej

Lenczewska-Samotyja E., Łowkis A., Zdrojewwska N. (2000): Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i
hydrogeologii, Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej

Myślińska E. (2001): Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo PWN

Pisarczyk S. (2001): Gruntoznawstwo inżynierskie, Wydawnictwo PWN

Seul C. (2015): Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze strefy krawędziowej Wzgórz Warszewskich, Annales UMCS,
Sectio B, Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia regionalna Polski
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_85S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 wykład 45 E0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z budową geologiczną poszczególnych regionów Polski.

Wymagania wstępne:
Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów "Geologia fizyczna z elementami planisekcji", "Paleontologia",
"Petrografia", "Sedymentologia", "Podstawy geochronologii i stratygrafii"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę dotyczącą historii geologicznej
jednostek tektonicznych najwyższego rzędu
wyróżnianych w granicach Polski.

K_W021 EP1

Student potrafi wskazać na mapie geologicznej i
przekroju geologicznym najważniejsze jednostki
tektoniczne wyróżnia na obszarze Polski.

K_W082 EP2

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia regionalna Polski

Forma zajęć: wykład

3
1. Wprowadzenie: położenie Polski u zbiegu platformy wschodnioeuropejskiej, kaledonidów,
waryscydów i alpidów. 4 0

6
2. Platforma wschodnioeuropejska w granicach Polski: charakterystyka i wiek konsolidacji podłoża,
podział strukturalny, charakterystyka pokrywy osadowej. 4 0

33. Kaledonidy Polski północnej 4 0

64. Struktury waryscyjskie w granicach Polski: wybrane jednostki sudeckie 4 0

65. Struktury waryscyjskie w granicach Polski: trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich 4 0

36. Pozostałe paleozoiczne jednostki tektoniczne Polski południowej 4 0

57. Mezozoiczne jednostki tektoniczne Polski południowej 4 0

108. Łańcuch karpacki: Tatry, pieniński pas skałkowy, Karpaty fliszowe, niecka Podhala 4 0

39. Antyklinorium środkowopolskie 4 0

Wykład w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej w oparciu o autorski scenariusz, z wykorzystaniem
tradycyjnych map geologicznych i tektonicznych.Metody kształcenia
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Narkiewicz, M. (2021): Geologiczna historia Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Stupnicka, E., Stempień-Sałek, M. (2016): Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa

Literatura podstawowa

Buła, Z. i in. (2008): Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski), Przegląd
Geologiczny 56(10): 912-920, Warszawa

Karnkowski, P.H. (2008): Regionalizacja tektoniczna Polski—Niż Polski, Przegląd Geologiczny 56(10): 895-903, Warszawa

Konon, A. (2008): Regionalizacja tektoniczna Polski — Góry Świętokrzyskie i regiony przyległe, Przegląd Geologiczny 56(10):
921-926, Warszawa

Oszczypko, N. i in. (2008): Regionalizacja tektoniczna Polski — Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie, Przegląd
Geologiczny 56(10): 927-935, Warszawa

Żelaźniewicz, A. (2008): Regionalizacja tektoniczna Polski — stan obecny i próba uporządkowania, Przegląd Geologiczny
56(10): 887-894, Warszawa

Żelaźniewicz, A., Aleksandrowski, P. (2008): Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowo-zachodnia, Przegląd
Geologiczny 56(10): 904-911, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Udzielenie poprawnej odpowiedzi ustnej na trzy pytania wylosowane w formie zestawu, wraz ze wskazaniem
odpowiednich struktur geologicznych na mapie geologicznej Polski bez utworów czwartorzędowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest tożsama z oceną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 geologia regionalna Polski Nieobliczana

4 geologia regionalna Polski [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia regionalna świata
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_88S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45 wykład 55 E0

Razem 55 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z budową geologiczną poszczególnych kontynentów.

Wymagania wstępne: Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów "Geologia regionalna Polski" oraz "Geologia historyczna"

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie następstwo zdarzeń prowadzących od
powstania prekambryjskich kratonów do ukształtowania
współczesnych kontynentów.

K_W011 EP1

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat
rozmieszczenia obszarów stabilnych i mobilnych oraz
rozumie rządzące tym uwarunkowania.

K_W032 EP2

Student zna najważniejsze jednostki tektoniczne
wyróżniane na poszczególnych kontynentach i dostrzega
związki genetyczne pomiędzy jednostkami znajdującymi
się obecnie na oddalonych od siebie obszarach
lądowych.

K_W023 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia regionalna świata

Forma zajęć: wykład

12
1. Geologia regionalna Eurazji: najważniejsze jednostki tektoniczne, przebieg konsolidacji podłoża i
rozwoju pokrywy osadowej, przegląd najważniejszych zdarzeń tektonicznych. 5 0

10
2. Geologia regionalna Ameryki Północnej: najważniejsze jednostki tektoniczne, przebieg konsolidacji
podłoża i rozwoju pokrywy osadowej, przegląd najważniejszych zdarzeń tektonicznych. 5 0

9
3. Geologia regionalna Australii: najważniejsze jednostki tektoniczne, przebieg konsolidacji podłoża i
rozwoju pokrywy osadowej, przegląd najważniejszych zdarzeń tektonicznych. 5 0

9
4. Geologia regionalna Afryki: najważniejsze jednostki tektoniczne, przebieg konsolidacji podłoża i
rozwoju pokrywy osadowej, przegląd najważniejszych zdarzeń tektonicznych. 5 0

8
5. Geologia regionalna Ameryki Południowej: najważniejsze jednostki tektoniczne, przebieg konsolidacji
podłoża i rozwoju pokrywy osadowej, przegląd najważniejszych zdarzeń tektonicznych. 5 0

7
6. Geologia regionalna Antarktydy: najważniejsze jednostki tektoniczne, przebieg konsolidacji podłoża i
rozwoju pokrywy osadowej, przegląd najważniejszych zdarzeń tektonicznych. 5 0

Wykład w formie prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz.Metody kształcenia
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Mizerski, W. (2021): Geologia kontynentów, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

55Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 3 pytania wylosowane w formie
zestawu, oraz poprawnym wskazaniu na mapie geologicznej świata jednostek geologicznych, których dotyczą
pytania.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest tożsama z oceną uzyskaną z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 geologia regionalna świata Nieobliczana

5 geologia regionalna świata [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geologia złożowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami geologicznymi formowania się złóż surowców mineralnych na lądzie i dnie
morskim.
Przygotowanie studentów do prostych prac terenowych i laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem technik
geologicznych stosowanych w prospekcji złożowej.
Uświadomienie słuchaczy z wpływem wydobycia surowców mineralnych na kształtowanie się społeczeństw.

Wymagania wstępne: Znajomość geologii fizycznej oraz podstaw geochemii, mineralogii i petrografii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie wpływ zjawisk i procesów geologicznych
na warunki formowania się złóż kopalin użytecznych. K_W021 EP1

Posiada wiedzę na temat rozmieszczenia na kuli
ziemskiej najważniejszych złóż kopalin użytecznych. K_W052 EP2

Posiada wiedzę na temat występowania złóż kopalin
użytecznych na obszarze Polski  i możliwości ich
wykorzystania.

K_W053 EP3

Posiada wiedzę na temat uwarunkowań geologicznych
oraz technologicznych i ekologicznych ograniczeń
związanych z eksploatacji złóż kopalin użytecznych.

K_W11
K_W124 EP4

umiejętności

Potrafi analizować warunki geologiczne występowania
różnych złóż na podstawie map i przekrojów
geologicznych.

K_U021 EP5

Potrafi wykorzystywać zaawansowane techniki
geoinformatyczne oraz metody badań przestrzennych
przy charakterystyce i analizie złóż kopalin użytecznych.

K_U04
K_U082 EP6

Potrafi formułować argumenty na rzecz ochrony złóż
surowców mineralnych, a następnie brać udział w
debacie, przedstawiając i oceniając różne opinie i
stanowiska dyskutując o nich.

K_U123 EP8
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kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania potrzeby porządkowania i
aktualizowania wiedzy na temat złóż kopalin
występujących na obszarze Polski oraz prowadzonej
polityki surowcowej państwa.

K_K021 EP7

Jest gotów do podejmowania różnych zobowiązań
zawodowych w zakresie poszukiwania i dokumentowania
złóż, a także działania w sposób przedsiębiorczy. K_K042 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia złożowa

Forma zajęć: wykład

31. Geologiczne warunki powstawania złóż kopalin użytecznych 5 0

32. Typy genetyczne złóż i obszary ich występowania. 5 0

43. Złoża magmowe intruzywne, pegmatytowe, karbonatytowe i skarnowe. 5 0

54. Złoża pneumohydrotermalne i ekstruzywne. 5 0

45. Złoża wietrzeniowe. 5 0

66. Złoża osadowe (mechaniczne, chemiczne, biogeniczne i ewaporacyjne). 5 0

17. Złoża metamorfogeniczne. 5 0

48. Występowania złóż kopalin użytecznych na obszarze Polski. 5 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Definicje podstawowe, chemizm złóż i cykliczność formowania się złóż. 5 0

4
2. Najważniejsze złoża polimetaliczne na świecie: charakterystyka geologiczno-górnicza, mineralogia i
geochemia. 5 0

6
3. Polskie złoża polimetaliczne, charakterystyka geologiczno-górnicza wybranych złóż, mineralogia i
geochemia, rozpoznawanie makroskopowe głównych typów rud. 5 0

4
4. Złoża surowców chemicznych na świecie: rozmieszczenie, charakterystyka geologiczno-górnicza,
mineralogia i geochemia. 5 0

8
5. Główne złoża surowców chemicznych w Polsce, charakterystyka geologiczno-górnicza wybranych
złóż, mineralogia i geochemia, rozpoznawanie makroskopowe głównych typów kopalin. 5 0

26. Złoża surowców energetycznych na świecie. 5 0

4
7. Polskie złoża węgla brunatnego i kamiennego: charakterystyka geologiczno-górnicza, geochemia,
rozpoznawanie makroskopowe głównych typów węgli. 5 0

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej., Zajęcie praktyczne, prezentacje multimedialne, dyskusja.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7,EP8PREZENTACJA

EP5,EP6,EP7,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów oraz wybranych pozycji literatury. Prawidłowo (zawierający
wszystkie wymagane elementy) przygotowany projekt oraz prezentacja multimedialna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Projekt: ocena cząstkowa z laboratorium.
Prezentacja: ocena cząstkowa z wykładów.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, projektu i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 geologia złożowa Arytmetyczna

5 geologia złożowa [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Gabzdyl W.,  (1999): Geologia złóż, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Gruszczyk H. (1984): Nauka o złożach, Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa

Maciąg Ł (2020): Skrypt do przedmiotu "Geologia złóż" dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 1-97., Materiały
niepublikowane, Szczecin

Literatura podstawowa

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J. (2003): Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kozłowski S. (1986): Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Levorsen A.I. (1972): Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego, Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa

Mizerski W., Szamałek K. (2009): Geologia i surowce mineralne oceanów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Paulo A., Piestrzyński A. (1991):  Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. cz. I, Surowce energetyczne,
Wyd. AGH, Kraków

Paulo A., Strzelska-Smakowska B. (1993):  Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. cz. II, Rudy metali,
Wyd. AGH, Kraków

Robb L. (2011): Introduction to ore-forming processes, Blackwell Publishing

Smirnow W.I. (1986): Geologia złóż kopalin uzytecznych, Wydawnictwa Geologiczne , Warszawa

Sokołowski J. (1990): Geologia regionalna i złożowa Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Artykuły naukowe publikowane w bibliotekach wirtualnych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

5 geologia złożowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

geomorfologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

US81AIJ2821_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi stosowanymi w geomorfologii, najważniejszymi procesami
rzeźbotwórczymi i formami powierzchni Ziemi.
Wykształcenie umiejętności oceny intensywności procesów rzeźbotwórczych w różnych warunkach środowiskowych.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania form na mapach topograficznych i zdjęciach lotniczych oraz wykonywania
przekrojów morfologicznych i analizowania map
geomorfologicznych.

Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy z fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej oraz z geografii fizycznej i geologii dynamicznej,
niezbędnej dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna formy rzeźby powierzchni Ziemi i rozumie w stopniu
zaawansowanym procesy, które je ukształtowały. K_W021 EP1

Zna i rozumie związek geomorfologii z innymi naukami
przyrodniczymi, a zwłaszcza z geologią. K_W042 EP2

Ma wiedzę na temat podstawowych metod badawczych
stosowanych w geomorfologii. K_W073 EP3

umiejętności

Na mapach topograficznych, geologicznych oraz
zdjęciach lotniczych i satelitarnych potrafi rozpoznać
wybrane formy rzeźby powierzchni Ziemi.

K_U021 EP4

Potrafi na podstawie literatury przygotować pracę
pisemną na zadany temat i zaprezentować jej treści z
wykorzystaniem środków audiowizualnych.

K_U092 EP5

Potrafi analizować mapy geomorfologiczne. K_U033 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz aktualizowania wiedzy w zakresie geomorfologii K_K021 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geomorfologia

Forma zajęć: wykład

21. Metody badawcze geomorfologii. 1 0
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3
2. Współdziałanie procesów endogenicznych i egzogenicznych w kształtowaniu form powierzchni Ziemi.

1 0

33. Wietrzenie. Procesy i formy denudacyjne. 1 0

44. Rzeźbotwórcza działalność rzek. 1 0

25. Procesy i formy krasowe. 1 0

6
6. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów, formy rzeźby plejstoceńskiego i współczesnego
zlodowacenia. 1 0

27. Strefa peryglacjalna. 1 0

28. Procesy i formy eoliczne. 1 0

29. Rzeźba litoralna. 1 0

210. Biogeniczne formy rzeźby terenu. 1 0

211. Antropogeniczne formy rzeźby terenu. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

61. Wykonywanie profili morfologicznych i blokdiagramów. 1 0

42. Rozpoznawanie form powierzchni Ziemi na podstawie map topograficznych. 1 0

63. Opis rzeźby terenu oraz analiza genezy różnych form. 1 0

84. Szczegółowa analiza map geomorfologicznych. 1 0

6
5. Przygotowanie prac pisemnych na zadany temat i przedstawienie ich treści w formie prezentacji
multimedialnej przy użyciu programu Power Point. 1 0

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej., Prace ćwiczeniowe polegające na analizie map, wykonywaniu
blokdiagramów, przekrojów morfologicznych., Przygotowanie pracy pisemnej i przedstawienie jej treści w formie
prezentacji multimedialnej przy użyciu programu Power Point.

Metody kształcenia

Klimaszewski M. (2002): Geomorfologia, PWN, Warszawa

Migoń P. (2006): Geomorfologia, PWN, Warszawa

Witt A., Borówka R. K. (red.) (1997): Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom. VI: Rzeźba powierzchni Ziemi, Wydawnictwo
Kurpisz sc, Poznań

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5PREZENTACJA

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny oraz wykonanie poprawnie wszystkich prac ćwiczeniowych, przygotowanie pracy pisemnej na
zadany temat, prezentacja tematu pracy pisemnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium końcowe: ocena cząstkowa z laboratoriów.
Projekt: średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych z laboratorium.
Prezentacja: ocena cząstkowa z wykładów.
Weryfikacja przez obserwację: średnia arytmetyczna za zadania zrealizowane w trakcie laboratoriów.
Ocena końcowa: średnia ważona z egzaminu (0,6), kolokwium (0,1), projektu (0,1), prezentacji (0,1) i zadań
cząstkowych (0,1).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 geomorfologia Ważona

1 geomorfologia [wykład] egzamin 0,60

1 geomorfologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Allen P.A. (2000): Procesy kształtujące powierzchnie Ziemi, PWN, Warszawa

Bogacki M., Musiał A. (1979): Ćwiczenia z geomorfologii ogólnej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Galon R., Dybik J. (pr. zbior.) (1967): Czwartorzęd Polski, PWN, Warszawa

Jania J. (1997): Glacjologia, PWN, Warszawa

Linder L. (red.) (1992): Czwartorzęd. Osady, metody badan, stratygrafia, Wyd. PAE, Warszawa

Osadczuk K.  (2004): Geneza i rozwój wałów piaszczystych Bramy Świny w świetle badań morfometrycznych i
sedymentologicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 211 s., Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

globalne zmiany klimatyczne
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_83S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Cele przedmiotu:

Zaznajomienie studentów ze zmianami klimatu w czasach historycznych, na tle zmian klimatu w przeszłości
geologicznej Ziemi. Przedstawienie głównych czynników powodujących te zmiany (w tym naturalnych i
antropogenicznych) oraz modeli wykorzystywanych do prognoz klimatu na najbliższe dekady. Omówienie działań
mających na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia. Zagadnienia związane z polityka klimatyczną.

Wymagania wstępne: Zna podstawowe zagadnienia z meteorologii i klimatologii, geologii historycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna geograficzne czynniki klimatotwórcze, ich wpływ na
klimat na Ziemi w czasach współczesnych oraz ich
zmiany w przeszłości geologicznej.

K_W041 EP1

Zna przeszłość geologiczną Ziemi, warunki klimatyczne
panujące w kolejnych epokach geologicznych, ewolucję
atmosfery ziemskiej.

K_W052 EP2

umiejętności

Potrafi korzystać ze zrozumieniem z polskiej i
obcojęzycznej literatury naukowej z zakresu nauk o Ziemi
i na jej bazie wyszukiwać, selekcjonować, klasyfikować i
analizować różnego rodzaju informacje, poddane
następnie krytyce w wyniku postępowania badawczego

K_U08
K_U091 EP3

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści, a także wypełniania zobowiązań
społecznych, w tym współorganizowania i inicjowania
działań na rzecz dobra ogółu, ze szczególnym
uwzględnieniem globalnych zmian klimatu

K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: globalne zmiany klimatyczne

Forma zajęć: konwersatorium

41. Zmiany składu atmosfery i klimatu w przeszłości geologicznej 4 0

42. Budowa i skład atmosfery 4 0
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43. Klimaty na kuli ziemskiej 4 0

44. Współczesne zmiany klimatu, polityka klimatyczna 4 0

45. Skutki zmian klimatu 4 0

Wykłady multimedialne z symulacjamiMetody kształcenia

Archer D. (2010): Globalne ocieplenie., PWN, Warszawa.Literatura podstawowa

Cedro A., Sotek Z. (2016): Natural and anthropogenic transformations of a baltic raised bog (Bagno Kusowo, north west
Poland) in the light of dendrochronological analysis of Pinus sylvestris L. , Forests 2016, 7(9), 202

Cedro A., Walczakiewicz Sz. (2017): Podstawy meteorologii i klimatologii Polski. W: Świątek M., Cedro A. (red.). Odnawialne
źródła energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. , Zapol, 29-44., Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego (uzyskanie ponad 50% sumy punktów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian pisemny: ocena z wykładów.
Ocena końcowa: średnia ważona ze sprawdzianu (1,0).

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 globalne zmiany klimatyczne Ważona

4 globalne zmiany klimatyczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot humanistyczny [moduł]

historia rozwoju nauk geologicznych
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_54S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. PRZEMYSŁAW SZTAJNER

Prowadzący zajęcia: dr inż. PRZEMYSŁAW SZTAJNER

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z ewolucją poglądów na budowę i wiek Układu Słonecznego oraz Ziemi oraz historią geologii.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu przedmiotów realizowanych we wcześniejszych semestrach

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę na temat najważniejszych poglądów
kosmogonicznych oraz narodzin nauk przyrodniczych, w
tym geologii jako dziedziny nauki.

K_W011 EP1

Zna historyczne powiązania pomiędzy różnymi
dziedzinami nauk przyrodniczych. K_W042 EP2

umiejętności
Student potrafi wykazać różnice pomiędzy akademickim
a stosowanym modelem praktyki geologicznej. K_U101 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu
geologa.

K_K081 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia rozwoju nauk geologicznych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Najdawniejsze wyobrażenia o Ziemi i kosmosie 5 0

32. Matematyczny Kosmos Greków 5 0

33. Antyczne rzymskie, arabskie i średniowieczne chrześcijańskie wyobrażenia o świecie 5 0

24. odkrycia doby renesansu 5 0

25. XVII w - wyobrażenia o świecie u zarania nowożytnej nauki 5 0

26. XVIII w - liczne obserwacje i manowce ich interpretacji 5 0

37. Okres heroiczny w Geologii - XIX w 5 0
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38. XX w - odkrywanie podstaw geologii - tektonika płyt i wiek Ziemi 5 0

19. Sprawdzian 5 0

Wykład w formie autorskiej prezentacji multimedialnej.Metody kształcenia

Peter J. Bowler (2007): Historia nauk o środowisku, WUW, WarszawaLiteratura podstawowa

Gohau G.  (1991): A history of geology., Rutgers University Press.

Wójcik A.J. (2011): Historia nauk o Ziemi. W: praca zbiorowa. Dzieje Nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę (ustne lub pisemne) obejmujące wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury podstawowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Kolokwium końcowe: ocena cząstkowa z wykładów.
Prezentacja: ocena cząstkowa z prezentacji.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z kolokwium końcowego i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 historia rozwoju nauk geologicznych Nieobliczana

5 historia rozwoju nauk geologicznych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot humanistyczny [moduł]

historia rozwoju nauk przyrodniczych
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_55S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 35 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z historią nauki i rozwojem nauk przyrodniczych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu przedmiotów przyrodniczych i geologicznych realizowanych we wcześniejszych semestrach

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna tok kształtowania się najważniejszych poglądów
kosmogonicznych i rozwój nauk przyrodniczych K_W011 EP1

Zna i rozumie historyczne powiązania pomiędzy różnymi
dziedzinami nauk przyrodniczych. K_W042 EP2

umiejętności
Potrafi korzystać ze zrozumieniem z polskiej i
obcojęzycznej literatury naukowej z zakresu nauk
przyrodniczych

K_U091 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do uznawania znaczenia kompleksowej
wiedzy przyrodniczej w rozwiązywaniu złożonych
problemów poznawczych i praktycznych

K_K021 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: historia rozwoju nauk przyrodniczych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Początki i historia nauki 5 0

4
2. Pojęcia nauki i techniki w dziejach kultury europejskiej i światowej oraz główne kierunki ich rozwoju.

5 0

6
3. Typowe relacje nauk przyrodniczych i techniki w kulturze europejskiej i azjatyckiej (starożytność,
średniowiecze, renesans, oświecenie, przełom nowożytny, współczesność) 5 0

4
4. Przełomowe eksperymenty naukowe w dziejach głównych nauk przyrodniczych (fizjologia, biologia,
fizyka, chemia) 5 0

2
5. Przełomowe znaczenie osiągnięć technicznych w rozwoju nauk przyrodniczych (m.in. teleskopy i
mikroskopy, wynalazek fotografii, komputeryzacja, internet). 5 0

2
6. Znacznie wielkich odkryć nauk przyrodniczych w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw (m.in.
odkrycia geograficzne, fale elektromagnetyczne, szczepionki, biotechnologia). 5 0

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupachMetody kształcenia
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praca zbiorowa (2011): Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze. , Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa

R. Huxley (red.) (2009): Wielcy przyrodnicy. Od Arystotelesa do Darwina, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Czasopisma naukowe i popularno-naukowe :

Heller M. (2016): Filozofia nauki, Copernicus Center Press, Kraków

Schopf, J.W. (2002): Kolebka zycia. O narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

strony www. :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne na ocenę obejmujące wiedzę z wykładów konwersatoryjnych oraz zalecanej literatury
podstawowej oraz prezentacji i aktywności w dyskusjach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna z pracy pisemnej z wykładów i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 historia rozwoju nauk przyrodniczych Arytmetyczna

5 historia rozwoju nauk przyrodniczych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

hydrogeologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_51S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 5 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 45

ćwiczenia 20 ZO0

laboratorium 10 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 4

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ MACIĄG

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  STANISŁAW MUSIELAK , mgr ŁUKASZ MACIĄG

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wód podziemnych, a także z metodami stosowanymi we
współczesnej hydrogeologii. Kształtowanie umiejętności powiązania zależności pomiędzy występowaniem wód
podziemnymi a budową geologiczną oraz działalnością człowieka.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu geologii dynamicznej, geomorfologii oraz kartografii geologicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów
hydrogeologii oraz zna ich relacje z innymi dyscyplinami
wiedzy.

K_W03
K_W041 EP1

Posiada wiedzę na temat występowania i wykorzystania
wód podziemnych.

K_W05
K_W112 EP2

umiejętności

Na podstawie obserwacji oraz pomiarów wykonanych w
laboratorium i na mapach potrafi sporządzić podstawową
dokumentację hydrogeologiczną.

K_U06
K_U081 EP3

Potrafi sporządzić graficzną prezentację wyników badań
hydrogeologicznych.

K_U06
K_U072 EP4

Potrafi wykorzystywać techniki geoinformatyczne oraz
proste narzędzia statystyczne i metody analizy
przestrzennej w badaniach hydrogeologicznych.

K_U03
K_U043 EP5

Potrafi formułować argumenty na rzecz ochrony zasobów
wód podziemnych, a następnie brać udział w debacie,
przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska
dyskutując o nich.

K_U124 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania przedsiębiorczych działań i
zobowiązań zawodowych w zakresie hydrogeologii, a w
szczególności badania, poszukiwania i dokumentowania
wód podziemnych.

K_K041 EP7

Jest gotów ponosić odpowiedzialność za
bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz właściwie
postępować w stanach zagrożenia, a w szczególności
chemicznego zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi i
substancjami ropopochodnymi.

K_K052 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: hydrogeologia

Forma zajęć: wykład

21. Hydrogeologia, jej przedmiot i zadania badawcze. Rozwój hydrogeologii. 5 0

22. Geneza wód podziemnych i ich podział.  Własności hydrogeologiczne skał. 5 0

33. Infiltracja wody i czynniki nią rządzące. Woda w strefach aeracji i saturacji. 5 0

24. Zwierciadło wód podziemnych. Wody artezyjskie. Wody wgłębne i głębinowe. 5 0

45. Fizyczne i organoleptyczne właściwosci wód podziemnych. 5 0

66. Chemizm wód podziemnych i procesy hydrogeochemiczne. 5 0

57. Dynamika wód podziemnych i podstawowe prawa ich ruchu. 5 0

28. Hydrogeologiczna systematyka i charakterystyka wód podziemnych. 5 0

29. Wody podziemne w obszarach o różnej budowie geologicznej. 5 0

210. Zasoby wód podziemnych, ich ochrona i zanieczyszczenia. 5 0

Forma zajęć: ćwiczenia

6
1. Określanie parametrów hydrogeologicznych gruntów w oparciu o analizę makroskopową i analizę
uziarnienia 5 0

32. Mapa hydroizohips 5 0

23. Obliczanie wydatku studni o zwierciadle naporowym 5 0

24. Obliczanie wydatku studni o zwierciadle swobodnym 5 0

45. Przedstawianie wyników analiz chemicznych wód pitnych 5 0

36. Transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych 5 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Wyznaczanie współczynnika filtracji w gruntach niespoistych metodą rurki Kamieńskiego. 5 0

4
2. Analiza laboratoryjna parametrów fizyko-chemicznych próbek wody z wykorzystaniem miernika
uniwersalnego Elmetron i przenośnego fotospektrometru. 5 0

33. Edometryczna analiza zapadowości gruntów pylastych w warunkach nasycenia wodą. 5 0

Wykłady autorskie z prezentacjami multimedialnymi, wyjaśniające opisywane procesy i zjawiska hydrogeologiczne.
Ćwiczenia w graficznej prezentacji i interpretacji danych i parametrów hydrogeologicznych, opracowywanie i
prezentacja zagadnień hydrogeologicznych.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu pisemnego, zaliczenie ćwiczeń na ocenę ustaloną na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za
wykonanie poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Sprawozdanie: ocena cząstkowa z ćwiczeń.
Projekt: ocena cząstkowa z laboratoriów.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, sprawozdania, projektu i zajęć praktycznych.
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Macioszczyk A. (2006): Podstawy hydrogeologii stosowanej., PWN, Warszawa.

Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2007): Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. , PWN, Warszawa.

Pazdro Z., Kozerski B. (1990): Hydrogeologia ogólna., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Turek S. (red.) (1971): Poradnik hydrogeologa., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

Bohdziewicz L., Jankowska H., Musielak S. (1986): Mapa hydrogeologiczna Polski 1: 200 000, Arkusz Gdańsk, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa

Bojarski L. (1971): Metody hydrochemiczne i hydrodynamiczne. Podstawowe zasady i metody geologicznej kartografii
wgłębnej., Instytut Geologiczny, Warszawa.

Kozerski B. (1977): Wytyczne określania współczynnika filtracji metodami pośrednimi i laboratoryjnymi., Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa.

Macioszczyk A. (1986): Metody modelowe w badaniach bilansu wód podziemnych i dokumentowaniu ich zasobów., Przegląd
Geologicznych, nr 10.

Pietrucień C. (1969): Dynamika wód gruntowych w strefie brzegowej morza., Stud. Soc. Scient. Torunensis, Toruń.

Rogoż M. (2007): Dynamika wód podziemnych., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 hydrogeologia Arytmetyczna

5 hydrogeologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 hydrogeologia [wykład] egzamin

5 hydrogeologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot A [moduł]

informatyka
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_61S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr JAKUB MILUCH

Prowadzący zajęcia: mgr JAKUB MILUCH

Cele przedmiotu:

Zapoznanie z różnymi dyscyplinami informatyki, z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania oraz zastosowaniem
praktycznych narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w geologii.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera (programy MS Word, Excel, PowerPoint), znajomość podstaw
geologii z zakresu programowego szkół średnich

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę w zakresie informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk
geologicznych

K_W091 EP1

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi
badawczych z zakresu informatyki stosowanych w
geologii

K_W102 EP2

umiejętności

Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne
w zakresie geologii K_U041 EP3

Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym
internetowe bazy danych geologicznych K_U032 EP4

Wykonuje zlecone proste zadania badawcze na
podstawie danych geologicznych pod kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U083 EP5

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na
podstawie danych uzyskanych z elektronicznych baz
geologicznych

K_U03
K_U084 EP6

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji
zawodowych K_K081 EP7

Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z
zakresu geologii K_K082 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: informatyka

Forma zajęć: laboratorium
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21. Wprowadzenie do informatyki 1 0

22. Rodzaje oprogramowania 1 0

63. Wykresy, adresowanie, funkcje, formuły, bazy danych i statystyki w programie MS Excel 1 0

44. Przegląd dostępnych baz danych geologicznych 1 0

4
5. Ekstrakcja danych geologicznych z dostępnych baz danych oraz interpretacja z wykorzystaniem
arkusza kalkulacyjnego 1 0

26. Przygotowanie projektu i prezentacji multimedialnej w programie MS PowerPoint 1 0

- ćwiczenia
- realizacja projektu
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej

Metody kształcenia

Alexander M., Walkenbach J. (2011):  Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel: vademecum Walkenbacha, Helion,
Gliwice

Jaronicki A.  (2013):  ABC MS Office 2013 PL,  Helion,  Gliwice

Sikorski W.  (2009):  Wykłady z podstaw informatyki, Witkom , Warszawa

Literatura podstawowa

Przybyło W., Maźniewski M., Lewowicki P.  (2007): Podstawy informatyki, Fema Engineering , KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne - obserwacja studenta w trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, ocena za projekt
oraz ocena z prezentacji multimedialnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna za projekt oraz ocena prezentacji multimedialnej

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 informatyka Arytmetyczna

1 informatyka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3507_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski język polski, semestr: 4 - język
angielski język polski, semestr: 5 - język angielski język
polski, semestr: 6 - język angielski język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARTINA GRABOWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr MARTINA GRABOWSKA

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
nazywa obcojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w geologii i dyscyplinach
pokrewnych

K_W031 EP1
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umiejętności

przygotowuje w języku obcym opracowanie pisemne na
temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U131 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku obcym prezentację
ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U132 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku obcym (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny geologii i dyscyplin pokrewnych
oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim wywodami

K_U143 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku obcym prezentujące  określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geologii i
dyscyplin pokrewnych

K_U144 EP5

prowadzi  w języku obcym swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu geologii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U145 EP6

potrafi planować i organizować doskonalenie swoich
umiejętności językowych w zakresie geologii w ramach
uczenia się przez całe życie

K_U096 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do propagowania dorobku geologii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K081 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 3 0

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 3 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

20
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 4 0

5
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4 0

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 5 0

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5 0

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5 0

20
10. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 6 0

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6 0

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 6 0

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądnie krótkich
filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich
tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

2/3



wg wyboru lektora :Literatura podstawowa

wg wyboru lektora :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin ustny - po semestrze 6
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język angielski Nieobliczana

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język angielski Nieobliczana

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język angielski Nieobliczana

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język angielski Nieobliczana

6 język angielski [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3509_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język francuski język polski, semestr: 4 - język
francuski język polski, semestr: 5 - język francuski język
polski, semestr: 6 - język francuski język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia: mgr REGINA PTAK

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
nazywa obcojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w geologii i dyscyplinach
pokrewnych

K_W031 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku obcym opracowanie pisemne na
temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U131 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku obcym prezentację
ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U132 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku obcym (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny geologii i dyscyplin pokrewnych
oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim wywodami

K_U143 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku obcym prezentujące  określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geologii i
dyscyplin pokrewnych

K_U144 EP5

prowadzi  w języku obcym swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu geologii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U145 EP6

potrafi planować i organizować doskonalenie swoich
umiejętności językowych w zakresie geologii w ramach
uczenia się przez całe życie

K_U096 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do propagowania dorobku geologii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K081 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 3 0

10
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

20
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 4 0

5
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4 0

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 5 0

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5 0

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5 0

20
10. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 6 0

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6 0

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 6 0

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądnie krótkich
filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich
tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin ustny - po semestrze 6
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język francuski Nieobliczana

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język francuski Nieobliczana

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język francuski Nieobliczana

5 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język francuski Nieobliczana

6 język francuski [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3507_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański język polski, semestr: 4 - język
hiszpański język polski, semestr: 5 - język hiszpański język
polski, semestr: 6 - język hiszpański język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR WAHL

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
nazywa obcojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w geologii i dyscyplinach
pokrewnych

K_W031 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku obcym opracowanie pisemne na
temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U131 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku obcym prezentację
ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U132 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku obcym (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny geologii i dyscyplin pokrewnych
oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim wywodami

K_U143 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku obcym prezentujące  określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geologii i
dyscyplin pokrewnych

K_U144 EP5

prowadzi  w języku obcym swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu geologii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U145 EP6

potrafi planować i organizować doskonalenie swoich
umiejętności językowych w zakresie geologii w ramach
uczenia się przez całe życie

K_U096 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do propagowania dorobku geologii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K081 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 3 0

10
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 3 0

20
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 4 0

5
5. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 4 0

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 5 0

5
8. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5 0

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 5 0

20
10. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 6 0

5
11. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym   wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6 0

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału i kolokwia 6 0

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądnie krótkich
filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich
tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin ustny - po semestrze 6
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język hiszpański Nieobliczana

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język hiszpański Nieobliczana

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język hiszpański Nieobliczana

5 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język hiszpański Nieobliczana

6 język hiszpański [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3508_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki język polski, semestr: 4 - język
niemiecki język polski, semestr: 5 - język niemiecki język
polski, semestr: 6 - język niemiecki język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Prowadzący zajęcia: mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
nazywa obcojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w geologii i dyscyplinach
pokrewnych

K_W031 EP1
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umiejętności

przygotowuje w języku obcym opracowanie pisemne na
temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U131 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku obcym prezentację
ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U132 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku obcym (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny geologii i dyscyplin pokrewnych
oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim wywodami

K_U143 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku obcym prezentujące  określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geologii i
dyscyplin pokrewnych

K_U144 EP5

prowadzi  w języku obcym swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu geologii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U145 EP6

potrafi planować i organizować doskonalenie swoich
umiejętności językowych w zakresie geologii w ramach
uczenia się przez całe życie

K_U096 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do propagowania dorobku geologii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K081 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 3 0

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 3 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

20
4. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 4 0

5
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 4 0

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4 0

20
7. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 5 0

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 5 0

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5 0

20
10. Zajęcia  doskonalące wszystkie kompetencje językowe  (słuchanie,  mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do  słownictwa  i tematyki w zakresie kompetencji B2 6 0

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6 0

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6 0

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądnie krótkich
filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich
tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

24Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

60Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin ustny - po semestrze 6
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENĘ z ostatniego semestru stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język niemiecki Nieobliczana

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

4 język niemiecki Nieobliczana

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

5 język niemiecki Nieobliczana

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

6 język niemiecki Nieobliczana

6 język niemiecki [lektorat] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3509_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski język rosyjski, semestr: 4 - język
polski język rosyjski, semestr: 5 - język polski język rosyjski,
semestr: 6 - język polski język rosyjski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2
23 lektorat 30 ZO0

24 lektorat 30 ZO0

3
35 lektorat 30 ZO0

36 lektorat 30 E0

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: dr HALINA STELMACH

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
nazywa obcojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć
i terminów  używanych w geologii i dyscyplinach
pokrewnych

K_W031 EP1
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umiejętności

przygotowuje w języku obcym opracowanie pisemne na
temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U131 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku obcym prezentację
ustną na temat ogólnych zagadnień z zakresu geologii,
wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U132 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku obcym (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny geologii i dyscyplin pokrewnych
oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim wywodami

K_U143 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku obcym prezentujące  określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geologii i
dyscyplin pokrewnych

K_U144 EP5

prowadzi  w języku obcym swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu geologii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U145 EP6

potrafi planować i organizować doskonalenie swoich
umiejętności językowych w zakresie geologii w ramach
uczenia się przez całe życie

K_U096 EP7

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do propagowania dorobku geologii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K081 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

161. Ćwiczenia w słuchaniu,  mówieniu, czytaniu i pisaniu 3 0

102. Wypowiedzi własne; dialogi; pytania i odpowiedzi 3 0

43. Sprawdzanie wiedzy. Zajęcia poświęcone na powtórzenie  przerobionego materiału 3 0

164. Ćwiczenia w słuchaniu,  mówieniu, czytaniu i pisaniu 4 0

105. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym 4 0

46. Sprawdzanie wiedzy 4 0

207. Ćwiczenia w słuchaniu,  mówieniu, czytaniu i pisaniu 5 0

88. Ćwiczenia z materiałem leksykalno-gramatycznym 5 0

29. Sprawdzanie wiedzy 5 0

2010. Ćwiczenia w słuchaniu,  mówieniu, czytaniu i pisaniu 6 0

811. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne 6 0

212. Sprawdzanie wiedzy 6 0

konwersacje, symulacja scenek z życia codziennego, słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądnie krótkich
filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów, ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne), pisanie krótkich
tekstów, prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

rosyjskie strony Internetowe z fachową leksyką; słowniki tematyczne :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

120Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

80Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

FORMA zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5 jest wyliczana jako średnia ważona ocen cząstkowych
otrzymanych w semestr.; egzamin ustny - po semestrze 6
WARUNKI zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

OCENA za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
OCENA  z egzaminu po semestrze 6 jest oceną końcową z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język rosyjski Ważona

5 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język rosyjski Ważona

6 język rosyjski [lektorat] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

kartografia geologiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_68S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
laboratorium 40 ZO0

wykład 15 E0

Razem 55 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BERNARD CEDRO

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr hab. BERNARD CEDRO

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i teorią kartografii geologicznej.
Przygotowanie studentów do procesu kartowania geologicznego i sozologicznego.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej. Wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu matematyki
oraz fizyki. Realizacja efektów kształcenia przedmiotu powinna być wspomagana realizacją przedmiotów akademickich
z zakresu fizyki, geologii ogólnej, geofizyki, tektoniki, geologii strukturalnej oraz pokrewnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań
kartograficznych, rodzajów map oraz metod ich
wykonywania.

K_W08
K_W09
K_W10

1 EP1

Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów
tektonicznych i struktur geologicznych. Zna podstawową
terminologię oraz sprzęt i metodykę wykorzystywaną w
kartografii geologicznej.

K_W03
K_W072 EP2

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w
zawodzie geologa.

K_W143 EP6

umiejętności

Potrafi czytać i interpretować w stopniu podstawowym
mapy, przekroje geologiczne oraz inne materiały
kartograficzne.

K_U021 EP3

Potrafi samodzielnie wykonać mapę oraz przekrój
geologiczny na podstawie otrzymanych danych
źródłowych.

K_U06
K_U072 EP4

Na podstawie otrzymanych danych źródłowych potrafi
sporządzić elementy graficzne niezbędne w potencjalnej
dokumentacji geologicznej.

K_U03
K_U06
K_U07

3 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania znaczenia kartografii
geologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych w geologii, dokumentowaniu złóż
surowców mineralnych, jak również w sozologii.

K_K021 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: kartografia geologiczna

Forma zajęć: wykład

11. Materiał i metodyka badań w kartografii geologicznej. 3 0

12. Odwzorowania kartograficzne w geologii. 3 0

2
3. Deformacje skorupy ziemskiej oraz sposoby ich przedstawiania na mapach i przekrojach
geologicznych. 3 0

24. Style tektoniczne. 3 0

25. Orogenezy i fazy górotwórcze. Neotektonika. 3 0

26. Piętra strukturalne i tektoniczne. 3 0

27. Zaburzenia tektoniczne - klasyfikacja i warunki powstawania. 3 0

38. Mapy geologiczne 3 0

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Podstawy topografii. Instrumenty i przyrządy wykorzystywane w topografii. Mapy topograficzne i
geologiczne. GPS. 3 0

22. Kompas geologiczny - działanie i praktyczne wykorzystanie w terenie. 3 0

33. Określanie parametrów zalegania w przestrzeni geologicznej. 3 0

104. Podstawy intersekcji w obszarach o różnym charakterze urzeźbienia. 3 0

65. Struktury geologiczne i deformacje tektoniczne na mapach geologicznych. 3 0

96. Podstawowe konstrukcje na mapach geologicznych. Interpretacja map geologicznych 3 0

77. Przekroje geologiczne i blokdiagramy. Modele 3D i 4D. 3 0

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z podstawowymi pojęciami, teoriami, technikami, przyrządami (kompas
geologiczny, niwelator, teodolit) oraz metodyką badań wykorzystywanymi w kartowaniu geologicznym i
sozologicznym. Przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
oraz autorskich materiałów dydaktyczno-naukowych. Wykonanie serii ćwiczeń projektowych.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP6KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, egzaminu pisemnego oraz ćwiczeń i sprawozdań ze zrealizowanych
projektów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: ocena cząstkowa z laboratorium za wykonane prace kartograficzne.
Projekt: ocena cząstkowa z laboratoriów.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium, projektu i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 kartografia geologiczna Nieobliczana

3 kartografia geologiczna [wykład] egzamin

3 kartografia geologiczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Alexandrowicz S. W. (1959): Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej., Wydawnictwa AGH, Kraków.

Dadlez R., Jaroszewski W. (1994): Tektonika., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Dzikiewicz B. (1960): Topografia., Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Kotański Z. (1987): Geologiczna kartografia wgłębna., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Labus M., Labus K.  (2008): Podstawy geologii strukturalnej oraz kartogarfii geologicznej., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Słowański W. (red.) (1990): Kartografia Geologiczna. Część IV., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Żelaźniewicz i in. (red.) (2011): Regionalizacja tektoniczna Polski., Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław.

Literatura podstawowa

Cedro Bernard (2016): Późnoglacjalna i holoceńska historia zmian poziomu południowego Bałtyku zapisana w osadach
zbiorników sedymentacyjnych okolic Mrzeżyna., Grupa Copy Planet, Szczecin

Gruszczyński S. (2008): Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko.,
Wydawnictwo AGH, Kraków.

Jaroszewski W. (1981): Tektonika uskoków i fałdów., Wydawnictwa Geologiczne, warszawa.

Koziar J. (1980): Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów., Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maciąg Ł., Skowronek A., Osadczuk A. (2009): Mapy geochemiczne Zalewu Szczecińskiego, Materiały niepublikowane;
wykonano na zamówienie MS oraz NFOSiGW, Szczecin, Szczecin

Nieć M. (1973): Geologia kopalniana. Część I: Kartowanie geologiczne złóż., Wydawnictwo AGH, Kraków.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

55Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

matematyka dla geologów
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_57S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HALINA KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. HALINA KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi analizy matematycznej i algebry liniowej do
opisu oraz interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych i gospodarczych analizowanych w geologii

Wymagania wstępne: znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada podstawową wiedzę z zakresu algebry liniowej i
analizy matematycznej na poziomie pozwalającym na
opisywanie oraz interpretowanie zjawisk i procesów
przyrodniczych i gospodarczych analizowanych w
geologii

K_W091 EP1

umiejętności

Stosuje typowe metody algebry liniowej oraz analizy
matematycznej do opisu zjawisk i procesów
przyrodniczych i gospodarczych analizowanych w
geologii

K_U101 EP2

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnego uzupełniania oraz
doskonalenia wiedzy i umiejętności matematycznych
stosowanych w zakresie geologii

K_K081 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: matematyka dla geologów

Forma zajęć: laboratorium

31. Pojęcia wstępne. Obliczenia z silnią, symbolem i dwumianem Newtona 1 0

32. Własności i metody wyznaczania wyznaczników. Wyznaczanie wyznaczników. 1 0

33. Rachunek macierzowy. Działania na macierzach. Odwracanie macierzy. 1 0

34. Rozwiązywanie równań i układów równań liniowych. 1 0

35. Działania na liczbach zespolonych. Przedstawianie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej. 1 0

36. Ciąg i jego granica. Wyznaczanie granic ciągów 1 0

6
7. Przegląd funkcji elementarnych. Wyznaczanie granicy funkcji, pochodnej funkcji, badanie asymptot,
monotoniczności i ekstremum funkcji, badanie zmienności funkcji 1 0

3
8. Całka nieoznaczona i oznaczona. Całkowanie o podstawowe wzory rachunku całkowego. Proste
przykłady obliczania pola powierzchni zawartego miedzy krzywymi. 1 0

1/2



3
9. Zastosowanie wybranych narzędzi analizy matematycznej i algebry liniowej do opisu zjawisk i
procesów przyrodniczych analizowanych w geologii 1 0

Praca z różnymi zestawami danych liczbowych służąca praktycznym zastosowaniom treści programowych
przedstawionych w oparciu o prezentacje multimedialne , rozwiązywanie  problemów z zakresu geologii w oparciu o
metody matematyczne

Metody kształcenia

Banaś J., Wędrychowicz S. (2003): Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa

Bażańska T., Nykowska M. (1997): Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych, Centrum
Szkoleniowo-Wydawnicze „Kwantum”, Warszawa

Krysicki W., Włodarski L. (2003): Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Gewert M., Skoczylas Zb. (2005): Analiza matematyczna, Oficyna Wyd. GIS, Wrocław

Jurlewicz T., Skoczylas Zb. (2005): Algebra liniowa, Oficyna Wyd. GIS, Wrocław

Kowalewska-Kalkowska H., Kowalewski M.  (2008): Wykorzystanie numerycznego modelu Bałtyku do prognozowania
spiętrzeń sztormowych w rejonie ujścia Odry, W: Furmańczyk K (red.), Morze–ląd wzajemne relacje, Zintegrowane
Zarzadzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy, 3, Wyd. PRINT GROUP, Szczecin

(1991): Podręczniki akademickie (Matematyka, cz. I, II, III, IV), seria eit, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Laboratorium - podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, wykonanie wszystkich zadań oraz pozytywnie
ocenione zaliczenia pisemne (kolokwia cząstkowe).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa na podstawie średniej arytmetycznej obliczanej z ocen z kolokwiów

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 matematyka dla geologów Arytmetyczna

1 matematyka dla geologów [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

mineralogia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_60S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BERNARD CEDRO

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr hab. BERNARD CEDRO

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy teoretycznej, popartej ćwiczeniami z zakresu krystalografii, mineralogii ogólnej oraz szczegółowej
potrzebnej dla studiów geologicznych, w tym mineralogii i petrologii.
Celem nadrzędnym zajęć jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania minerałów na podstawie ich cech fizycznych.
Student kończący zajęcia powinien posiadać umiejętność rozpoznawania minerałów na podstawie ich własności
fizycznych oraz posiadać podstawowy zasób wiedzy na temat mineralogii ogólnej, środowiskowej i technicznej.

Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy o minerałach. Wiadomości z fizyki i chemii z programu szkoły średniej:  fizyka atomów, cząsteczek;
zjawiska optyczne; budowa materii; parametry światła w zakresie widzialnym; zjawisko promieniotwórczości.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i metod
badawczych stosowanych w mineralogii. K_W071 EP1

Zna podstawowe pojęcia dotyczące minerału, kryształu,
struktury i budowy wewnętrznej oraz  systematyki
minerałów.

K_W032 EP2

umiejętności

Umie rozpoznawać makro- oraz mikroskopowo
najważniejsze minerały. K_U011 EP3

Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie
zaobserwowanych cech fizycznych. K_U012 EP4

Potrafi scharakteryzować makro-, i mikroskopowo
minerały skałotwórcze skał, zna ich klasyfikacje i wzory
chemiczne.

K_U083 EP5

kompetencje społeczne
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego zadania związanego z identyfikacją
wybranych faz mineralnych.

K_K02
K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: mineralogia

Forma zajęć: wykład
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5
1. Krystalograficzne podstawy mineralogii. Historia Krystalografii.  Klasa i układy krystalograficzne, sieci
przestrzenne Bravaisa, parametry sieciowe i kątowe. Zarys krystalochemii: budowa atomu, wiązania w
kryształach. Własności fizyczne i systematyka minerałów.

1 0

8

2. Historia mineralogii. Własności fizyczne minerałów. Struktura wewnętrzna minerałów a ich
właściwosci. Budowa wewnętrzna a własności fizyczne minerałów. Rozpoznawanie minerałów na
podstawie własności fizycznych i prostych reakcji chemicznych.  Procesy i środowiska minerałotwórcze. 1 0

17
3. Mineralogia szczegółowa, zasady klasyfikacji minerałów. Wybrane metody badań mineralogicznych.
Mineralogia stosowana i techniczna. Elementy gemmologii. Występowanie minerałów w Polsce. 1 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Wprowadzenie do krystalografii geometrycznej. Symetria, elementy symetrii, klasa i układ
krystalograficzny, wskaźniki ścian. 1 0

42. Pierwiastki rodzime. Stopy i związki międzymetaliczne. Rozpoznawanie. 1 0

43. Siarczki, antymonki i bizmutki - charakterystyka i rozpoznawanie. 1 0

44. Siarkosole proste i złożone - charakterystyka i rozpoznawanie. 1 0

25. Halogenki - podział i rozpoznawanie. 1 0

36. Tlenki - charakterystyka i rozpoznawanie. 1 0

27. Wodorotlenki - charakterystyka i rozpoznawanie. 1 0

38. Sole kwasów tlenowych - podział i rozpoznawanie. 1 0

49. Główne krzemiany i glinokrzemiany - charakterystyka i rozpoznawanie. 1 0

2
10. Najważniejsze kamienie szlachetne - refraktometr optyczny jako podstawowe narzędzie pracy
gemmologa. 1 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z symulacjami.
Ćwiczenia w formie praktycznej. Praca na mikroskopie optycznym w oparciu o prezentacje multimedialne i autorskie
materiały dydaktyczno-naukowe.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie zrealizowanych zadań praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: ocena cząstkowa z laboratorium za rozpoznawanie minerałów.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium, i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 mineralogia Nieobliczana

1 mineralogia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 mineralogia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. (1990): Mineralogia ogólna. , Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Bolewski A., Manecki A. (1982): Mineralogia szczegółowa., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cedro B. (2001): Skarby Ziemi, seria Nasza Ziemia, Kurpisz, Poznań

Chodyniecka L., Kapuściński T. (1994): Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał., Wydawnictwo PŚ, Gliwice.

Chodyniecka L., Kapuściński T. (1994): Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał., Wydawnictwo PŚ, Gliwice.

Hervé Chamley. (1989): Clay sedimentology, Springer Verl.,

Parafiniuk J. (2005): Minerały. Katalog systematyczny 2004., Towarzystwo Geologiczne

Stoch L. (1974): Minerały ilaste., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura podstawowa

Adamczyk Z., Nowak J. (1999): Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich., Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego,
Gliwice.

Bojarski Z. i in. (1979): Materiały do ćwiczeń z krystalografii., Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Bolewski A. (1969): Mineralogia (t. I, II)., Wydawnictwa AGH, Kraków.

Bolewski A., Manecki A. (1984): Mineralogia opisowa., Wydawnictwa AGH, Kraków.

Bolewski A., Manecki A. (1990): Rozpoznawanie minerałów., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cedro Bernard (1993): Występowanie mineralizacji siarczanowej w iłach trzeciorzędowych okolic Szczecina, Wszechświat

Maciąg, Ł.; Zawadzki, D.; Kozub-Budzyń, G.A.; Piestrzyński, A.; Kotliński, R.A.; Wróbel, R.J. (2019): Mineralogy of Cobalt-
Rich Ferromanganese Crusts from the Perth Abyssal Plain (E Indian Ocean), Minerals, MDPI, Szwajcaria

Żaba J. (2003): Ilustrowany słownik skał i minerałów., Videograf II, Katowice.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

17Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

28Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot E [moduł]

ochrona litosfery i hydrosfery
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_86S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BERNARD CEDRO

Prowadzący zajęcia: dr hab. BERNARD CEDRO

Cele przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z kompleksowymi metodami badawczo-przemysłowymi stosowanymi w ochronie walorów lito- i
hydrosfery.
Wstępne przygotowanie słuchaczy do zadań administracyjno-prawnych związanych z ochroną środowiska
przyrodniczego.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu geologii, geochemii, geologii morza.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna aktualne zagrożenia lito i hydrosfery związane z
działalnością atropogeniczną i antropopresją K_W041 EP1

Zna i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju i
gospodarowania zasobami naturalnymi oraz potrzebę
ochrony środowiska

K_W11
K_W122 EP3

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa
środowiskowego w zawodzie geologa.

K_W143 EP5

umiejętności

Umie odnajdować, selekcjonować i interpretować
wiadomości związane z ochroną środowiska
przyrodniczego

K_U081 EP2

Umie formułować i bronić argumentów na rzecz ochrony
zasobów i środowiska przyrodniczego K_U122 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania różnych zobowiązań
zawodowych oraz działania w sposób przedsiębiorczy,
mając na względzie dobro przyrody. K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona litosfery i hydrosfery

Forma zajęć: konwersatorium

20

1.  Ochrona kopalin i litosfery: rodzaje oddziaływań na litosferę; trwałość użytkowania zasobów kopalin
Ochrona hydrosfery: zasoby wodne i ich wykorzystanie; źródła i rodzaje antropogenicznych
zanieczyszczeń wód powierzchniowych, gruntowych i wgłębnych; problemy jakości wód; eutrofizacja;
środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód

4 0
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Wykład, prezentacja, referatyMetody kształcenia

Grzegorz Malina (red.) (2009): Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i
Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań

Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski, Mieczysław Trybała (2001): Ochrona wód i gleb, Wydawnictwo Akademii Rolniczej,
Wrocław

Karczewska A. (2008): Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu

Migaszewki Z., Gałuszka A. (2017): Geochemia środowiska, PWN

Ministerstwo Środowiska i Klimatu : Obowiązujące akty prawne dot. rekultywacji np. POŚ, Prawo geologiczne i górnicze,
ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych itp.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

kolokwium pisemne z zakresu wykładów i zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona litosfery i hydrosfery Nieobliczana

4 ochrona litosfery i hydrosfery [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot E [moduł]

ochrona przyrody
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_87S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami skutecznej ochrony przyrody rozumianych jako
dostosowanie istniejących narzędzi formalno-prawnych do poszczególnych problemów związanych z zagrożeniami dla
zachowania bioróżnorodności.

Wymagania wstępne: Wiadomości podstawowe z zakresu biologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
przedmiot i zakres ochrony przyrody jako formy
działalności ludzkiej ukierunkowanej na zachowaniu
bioróżnorodności.

K_W031 EP1

Zna i rozumie ekologiczne uwarunkowania dylematów
współczesnej cywilizacji oraz kluczowych problemów
środowiskowych. Rozumie konieczność
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi
środowiska opartego na zdobyczach naukowych.

K_W092 EP2

umiejętności

Potrafi analizować i oceniać zjawiska i procesy
przyrodnicze, diagnozować stan środowiska w aspekcie
zagrożeń dla jego prawidłowego stanu ekologicznego. K_U011 EP3

Potrafi dostrzec i wyjaśnić w ujęciu przyczynowo
skutkowym zachodzące w środowisku przyrodniczym
zmiany spowodowane antropopresją.

K_U072 EP4

Potrafi dokonać analizy prawidłowości zastosowania
formy ochrony przyrody do warunków i właściwości
chronionych ekosystemów.

K_U083 EP5
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kompetencje społeczne

Jest gotów do obiektywnej oceny posiadanej wiedzy i
umiejętności oraz krytycznej analizy odbieranych treści
naukowych na podstawie prawidłowego zrozumienia
funkcji i zasad funkcjonowania ochrony przyrody.

K_K011 EP6

Jest gotów do podjęcia, warunkowanej prawidłową
implementacją wiedzy ekologicznej, społecznej,
zawodowej i etycznej odpowiedzialności za działania
związane z ochroną przyrody, a w konsekwencji również
za stan środowiska oraz dobrostan człowieka i wymaga
tego od innych.

K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona przyrody

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Naukowe podstawy funkcjonowania działalności człowieka w zakresie ochrony przyrody.
Podstawy prawne i uwarunkowania historyczne funkcjonujących w Polsce form ochrony przyrody. 4 0

4
2. Analiza zagrożeń środowiskowych i antropogenicznych dla zachowania właściwego stanu ochrony
gatunków i siedlisk. 4 0

43. Metody oceny stanu i perspektyw ochrony populacji gatunków zagrożonych wyginięciem. 4 0

4
4. Monitoring środowiska jako narzędzie dostosowania formy ochrony przyrody do istniejącej sytuacji
ekologicznej oraz kontroli prawidłowości funkcjonowania i skuteczności działań ochronnych. 4 0

4
5. Ochrona czynna ginących gatunków jako przykład złożoności problematyki skutecznej ochrony
przyrody. 4 0

Prezentacja multimedialna, praca indywidualna i w grupach.Metody kształcenia

Pullin A. S. (2017): Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa

Symonides E. (2014): Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Literatura podstawowa

Radecki W. (2014): Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, LexisNexis,
Warszawa

Radecki W. (2010): Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji, PWN, Warszawa

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie średniej arytmetycznej z kolokwiów i egzaminu, przynajmniej na poziomie 3,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z kolokwiów i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona przyrody Arytmetyczna

4 ochrona przyrody [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:

- przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa
autorskiego oraz prawa własności przemysłowej;
- kształtowanie umiejętności analizowania podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej w praktyce.

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu prawa na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W141 EP1

charakteryzuje prawne zasady korzystania z własności
intelektualnej w kontekście działalności gospodarczej
człowieka

K_W122 EP2

umiejętności

ocenia przydatność typowych metod, procedur i praktyk
z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście
planowania i organizacji badań geologicznych K_U101 EP3

potrafi samodzielnie rozwijać kompetencje w zakresie
ochrony własności intelektualnej w ramach uczenia się
przez całe życie

K_U092 EP6

kompetencje społeczne
jest gotów do właściwego rozstrzygania dylematów w
zakresie własności intelektualnej w kontekście
działalności zawodowej w dziedzinie geologii

K_K071 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona własności intelektualnej

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa. Źródła prawa
własności intelektualnej 1 0

1
2. Źródła prawa autorskiego. Pojęcie utworu według przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Materiały nie stanowiące przedmiotu prawa autorskiego. Opracowania utworów. 1 0

1
3. Podmiot prawa autorskiego. Współtwórczość. Utwór stworzony przez pracownika. Utwory zbiorowe.
Utwory połączone. Pojęcie i katalog autorskich praw osobistych. Pojęcie i katalog autorskich praw
majątkowych. Czas trwania autorskich praw majątkowych

1 0

1
4. Uiszczanie opłat z tytułu przegrywania, kopiowania i reprografii. Dozwolony użytek osobisty i
publiczny utworów. Rodzaje, zasady i treść umów o przejście autorskich praw majątkowych. 1 0
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1
5. Ochrona autorskich praw osobistych - roszczenia. Ochrona autorskich praw majątkowych -
roszczenia. Ochrona wizerunku. Plagiat. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego.

1 0

1
6. Źródła prawa własności przemysłowej. Zakres ustawy prawo własności przemysłowej. Wynalazki i
patenty na wynalazki oraz procedura rejestracyjna. Umowy licencyjne dotyczące wynalazków. 1 0

1
7. Prawa użytkowe i wzory ochronne na pr. użytk. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wz. przemysł.
Znak towarowy i prawo ochronne na znak tow. Oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. 1 0

1
8. Ochrona baz danych. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Know-how. Nazwy i oznaczenia
handlowe 1 0

Wykłady informacyjne i problemowe, studia przypadkówMetody kształcenia

Barta J., Markiewicz R (2016): Prawo autorskie, Wolters Kluwer

G. Michniewicz (2016): Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo C.H. Beck

J. Sieńczyło-Chlabicz (red.),  (2018): Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer

Literatura podstawowa

Barta J., Markiewicz R. (red.),  (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Barta J. (red.),  (2007): System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie

E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall (2011): Prawo własności przemysłowej

Ferenc-Szydełko E. (red.),  (2011): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,

J. Szyjewska-Bagińska (2010): Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych

M. Załucki (red.),  (2011): Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i konstrukcje

P. Podrecki (2010): Środki ochrony praw własności intelektualnej

R. Golat (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne

R. Sikorski (2006): Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

R. Skubisz (red.),  (2012): Prawo własności przemysłowej

S. Stanisławska-Kloc (2002): Ochrona baz danych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie wyników kolokwium pisemnego w formie zadań testowych z zakresu wykładów i
zalecanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 ochrona własności intelektualnej Ważona

1 ochrona własności intelektualnej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

paleoklimatologia
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_84S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Cele przedmiotu:
Student zna historię klimatu na Ziemi oraz jaki wpływ miały geograficzne czynniki klimatotwórcze na zmiany
klimatyczne. Zna metody  badania i rekonstrukcji klimatu w przeszłości geologicznej Ziemi: metody datowania
względnego i bezwzględnego.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu meteorologii i klimatologii oraz geologii historycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna metody określania i rekonstrukcji klimatu w
przeszłości geologicznej, w tym metody datowania
bezwzględnego i względnego.

K_W041 EP1

Zna zmienność klimatyczną w przeszłości geologicznej
Ziemi oraz czynniki i procesy ją kształtujące. K_W052 EP2

umiejętności

Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, klasyfikować i
analizować informacje ze źródeł pisanych i
elektronicznych, a w szczególności z globalnych baz
danych, a następnie poddawać krytyce wyniki
postępowania badawczego

K_U081 EP3

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści, a także wypełniania zobowiązań
społecznych, w tym współorganizowania i inicjowania
działań związanych z uświadamianiem społeczeństwa na
temat znaczenia zmian klimatu w holocenie.

K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: paleoklimatologia

Forma zajęć: konwersatorium

41. Ewolucja atmosfery ziemskiej 4 0

42. Astronomiczne, geologiczne i geograficzne czynniki klimatotwórcze. 4 0

43. Zmiany klimaty w przeszłości geologicznej Ziemi. 4 0
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44. Metody badań i rekonstrukcji zmian klimatu Ziemi. 4 0

45. Współczesne zmiany klimatu na tle zmian historycznych. 4 0

Wykład multimedialny z symulacjami.Metody kształcenia

van Andel T. (2010): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Cedro A., Sotek Z. (2016): Natural and anthropogenic transformations of a baltic raised bog (Bagno Kusowo, north west
Poland) in the light of dendrochronological analysis of Pinus sylvestris L. , Forests 2016, 7(9), 202.

Cedro A., Walczakiewicz Sz. (2017): Podstawy meteorologii i klimatologii Polski. W: Świątek M., Cedro A. (red.). Odnawialne
źródła energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. , Zapol, 29-44., Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego i prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Sprawdzian: ocena cząstkowa z wykładów.
Prezentacja: ocena cząstkowa z prezentacji.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianu i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 paleoklimatologia Arytmetyczna

4 paleoklimatologia [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

paleontologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_63S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
laboratorium 30 ZO0

wykład 25 ZO0

Razem 55 6

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. PRZEMYSŁAW SZTAJNER

Prowadzący zajęcia: dr inż. PRZEMYSŁAW SZTAJNER

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat zapisu kopalnego ewolucji organizmów żywych.
Przygotowanie studentów do praktycznego rozpoznawania i wstępnego preparowania skamieniałości w laboratorium i
w terenie.

Wymagania wstępne:
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu "Geologia fizyczna"
Wiedza biologiczna w zakresie programu liceum

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę dotyczącą procesów fosylizacji
oraz podstawowych elementów szkieletowych
najważniejszych grup kopalnych bezkręgowców. K_W041 EP1

Student zna podstawowe grupy kopalnych
bezkręgowców oraz ich zasięgi stratygraficzne. K_W042 EP2

umiejętności

Student rozpoznaje najważniejsze skamieniałości
przewodnie dla poszczególnych systemów. K_U011 EP3

Student wykorzystuje skamieniałości do określania
wieku skał do poziomu okresu oraz interpretacji
środowiska depozycji osadu.

K_U012 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do uznawania znaczenia aktualnych
materiałów źródłowych i podstaw taksonomii w
identyfikacji skamieniałości.

K_K021 EP5

Student jest gotów identyfikować i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu paleontologa, a także
przestrzegać zasad etyki zawodowej i wymagać tego od
innych w trakcie prac wykopaliskowych.

K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: paleontologia

Forma zajęć: wykład

41. Metody pozyskiwania, preparacji, przechowywania i obrazowania skamieniałości 2 0

32. Tafonomia 2 0
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43. Nomenklatura zoologiczna, metody taksonomii i filogenetyki 2 0

44. Przyczyny i właściwości ewolucji biologicznej 2 0

105. Zapis geologiczny ewolucji głównych grup organizmów 2 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Pozyskiwanie, preparacja, konserwacja, badanie i przechowywanie okazów 2 0

52. Sposoby zachowania skamieniałości 2 0

53. Przegląd systematyczny - mikroskamieniałości, gąbki, koralowce 2 0

54. Przegląd systematyczny - stawonogi, szkarłupnie, graptolity 2 0

25. Przegląd systematyczny - pierścienice, czółkowce 2 0

86. Przegląd systematyczny - mięczaki 2 0

Ćwiczenia w formie analizy i omówienia okazów skamieniałości z kolekcji dydaktycznej Zakładu Geologii i
Paleogeografii.Metody kształcenia

Radwańska Urszula (2017): Podstawy paleontologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, WarszawaLiteratura podstawowa

David M. Raup, Steven M. Stanley (1984): Podstawy paleontologii, PWN, Warszawa

Dzik Jerzy (2011): Dzieje życia na Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jerzy Dzik (2021): Ewolucja: Twórcza moc selekcji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Sztajner P. (2020): The Mode of Life in the Genus Pholadomya as Inferred from the Fossil Record, Geosciences, MDPI ,
Szwajcaria

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

55Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

50Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne (testowe) z części wykładowej.
Kolokwia z części laboratoryjnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego (zajęcia praktyczne).
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie minimum 50% punktów z każdego kolokwium.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z kolokwium i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 paleontologia Nieobliczana

2 paleontologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 paleontologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

petrografia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 62
laboratorium 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BERNARD CEDRO

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr hab. BERNARD CEDRO

Cele przedmiotu:

Celem wykładów jest przekazanie podstawowego zasobu wiedzy na temat skał.
Celem nadrzędnym ćwiczeń laboratoryjnych jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania skał na podstawie cech
optycznych, a także dokonywanie mikroskopowej identyfikacji składu mineralnego oraz cech strukturalnych i
teksturalnych. Student kończący zajęcia powinien posiadać umiejętność mikroskopowego rozpoznawania
podstawowych typów skał oraz posiadać niezbędny zasób wiedzy w temacie petrologii.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy o minerałach i skałach. Wiadomości z fizyki i chemii z programu szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia i terminy geologiczne oraz
ma wiedzę w zakresie rozwoju petrologii. K_W031 EP1

Zna podstawowe pojęcia dotyczące skał, ich
struktury oraz budowy wewnętrznej. K_W012 EP2

umiejętności

Umie mikroskopowo rozpoznawać najważniejsze typy
skał. K_U011 EP3

Potrafi opisać podstawowe procesy skałotwórcze.
Potrafi scharakteryzować mikroskopowo skały, a
także zna ich klasyfikacje.

K_U03
K_U082 EP4

kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do współdziałania i pracy w grupie, a
także otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w
pracy zespołowej, z poszanowaniem zasad etyki i
partnerstwa.

K_K05
K_K061 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: petrografia

Forma zajęć: wykład

2
1. Przedmiot petrografii i petrologii. Pojęcia minerału i skały. Główne odmiany skał i środowiska
 ich powstawania. Zarys historii petrografii i stosunek petrologii do innych nauk o Ziemi. Wietrzenie i
erozja.

2 0

82. Petrologia skał magmowych. 2 0

103. Petrologia skał osadowych. 2 0

104. Petrologia skał metamorficznych. 2 0
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Forma zajęć: laboratorium

21. Binokular i mikroskop polaryzacyjny w pracy petrologa. 2 0

3
2. Analiza mikroskopowa skał - identyfikacja głównych i pobocznych minerałów skałotwórczych na
podstawie cech optycznych. 2 0

6
3. Przegląd, rozpoznawanie i klasyfikacja skał magmowych przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego
(ultrazasadowych, zasadowych, obojętnych, kwaśnych oraz wybranych skał alkalicznych). 2 0

6
4. Przegląd, rozpoznawanie i klasyfikacja skał osadowych przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego
(piroklastycznych, piaskowców, mułowców, krzemionkowych, węglanowych oraz ewaporatowych). 2 0

6
5. Skały ilaste w obrazie mikroskopowym, XRD, SEM/EDS, DTA oraz FTIR. Mikrostruktury i mikrotekstury
skał ilastych. 2 0

4
6. Przegląd, rozpoznawanie i klasyfikacja wybranych skał metamorficznych przy użyciu mikroskopu
polaryzacyjnego. Rudy. 2 0

37. Mikroskopowy przegląd węgli kamiennych i brunatnych. Podstawowe informacje o macerałach. 2 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z symulacjami.
Ćwiczenia laboratoryjne w formie praktycznej - praca na mikroskopie polaryzacyjnym oraz danych archiwalnych,
realizowana w oparciu o prezentacje multimedialne oraz autorskie materiały dydaktyczno-naukowe.Metody kształcenia

Bolewski A., Parachoniak W. (1982): Petrografia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Chodyniecka L., Kapuściński T. (1994): Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał, Wydawnictwo PS, Gliwice

Manecki A., Muszyński M. (red.) (2008): Przewodnik do petrografii, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
Kraków

Ratajczak T. i in. (1998): Ilościowa analiza mikroskopowa skał, Wydawnictwa AGH, Kraków

Literatura podstawowa

Adamczyk Z., Nowak J. (1999): Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka
Skalmierskiego, Gliwice

Cedro Bernard (1999): Odsłonięcia wapieni górnojurajskich, petrologia i zmienność mikrofacjalna osadów, PTG, Szczecin

Dubińska E., Bagiński B. (1995): Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich, Wydział Geologii UW, Warszawa

Majerowicz A., Wierzchołowski B. (1990): Petrologia skał magmowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Ryka W., Maliszewska A. (1991): Słownik petrograficzny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Żaba J. (2003): Ilustrowany słownik skał i minerałów, Videograf II, Katowice

Żaba J. i in. (1986): Petrologia skał metamorficznych, Wydawnictwo US, Katowice

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie zrealizowanych zadań praktycznych.
Ocena 5.0 - 100-90% poprawnych odpowiedzi, 4,5 - 89-80% % poprawnych odpowiedzi, 4,0 - 79-70% % poprawnych
odpowiedzi, 3,5 -69-60% % poprawnych odpowiedzi, 3,0 59-50% % poprawnych odpowiedzi, 2,0 poniżej 50% %
poprawnych odpowiedzi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: ocena cząstkowa z laboratorium.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 petrografia Nieobliczana

2 petrografia [wykład] egzamin

2 petrografia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

22Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot B [moduł]

podstawy ekologii
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_64S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyodrębnioną dziedziną naukową jaką jest Ekologia. Znajomość
podstaw wiedzy ekologicznej pochodzącej z realizacji poszczególnych rodzajów badań ekologicznych pozwoli na
prawidłową ocenę znaczenia jej implementacyjnego w racjonalnym gospodarowaniu zasobami geologicznymi Ziemi.

Wymagania wstępne: Wiadomości podstawowe z zakresu biologii i matematyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
przedmiot i zakres Ekologii jako nauki dającej podstawy
oceny, pozyskiwania nieożywionych zasobów Ziemi. K_W031 EP1

Zna i rozumie ekologiczne uwarunkowania dylematów
współczesnej cywilizacji oraz kluczowych problemów
środowiskowych. Rozumie konieczność
zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi
środowiska opartego na zdobyczach Ekologii rozumianej
jako nauka.

K_W092 EP2

umiejętności

Potrafi analizować i oceniać zjawiska i procesy
przyrodnicze, diagnozować stan środowiska w aspekcie
eksploatacji zasobów naturalnych na bazie znajomości
relacji organizm - środowisko. Identyfikuje ekologiczne
powiązania elementów środowiska biotycznego i
abiotycznego.

K_U011 EP3

Potrafi dostrzec i wyjaśnić w ujęciu przyczynowo
skutkowym zachodzące w środowisku przyrodniczym
zmiany spowodowane antropopresją.

K_U072 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do obiektywnej oceny posiadanej wiedzy i
umiejętności oraz krytycznej analizy odbieranych treści
naukowych na podstawie prawidłowego zrozumienia
Ekologii.

K_K011 EP5

Jest gotów do podjęcia, warunkowanej prawidłową
implementacją wiedzy ekologicznej, społecznej,
zawodowej i etycznej odpowiedzialności za działania
związane z eksploatacją zasobów naturalnych, a w
konsekwencji również za stan środowiska oraz
dobrostan człowieka i wymaga tego od innych.

K_K052 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy ekologii

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Ekologia jako wyodrębniona dziedzina naukowa. Podstawy i zakres Ekologii. Uwarunkowania
współczesnej wieloznaczności terminu: Ekologia. 2 0

2
2. Przepływy energii w biosferze jako podstawa badań procesów ekologicznych. Badania produkcyjne w
Ekologii. 2 0

23. Badania autekologiczne w układzie organizm - środowisko jako podstawa wiedzy ekologicznej. 2 0

3
4. Badania demekologiczne - podstawy wiedzy o populacji jako podstawowej jednostce organizacji
biologicznej życia na Ziemi wchodzącej w zakres Ekologii. 2 0

25. Podstawy analizy systemowej - modelowanie w badaniach ekologicznych. 2 0

36. Dynamika populacji - podstawy eksploatacji zasobów żywych i oceny jakości ekosystemów. 2 0

27. Badania biotyczne, ocena zależności międzypopulacyjnych. 2 0

28. Badania bioindykacyjne i monitoringowe ekosystemów. 2 0

2
9. Bioróżnorodność - definicja, uwarunkowania i znaczenie. Metody oceny, analiza zagrożeń i metod
zachowania bioróżnorodności. 2 0

Prezentacja multimedialna, praca indywidualna i w grupach.Metody kształcenia

Banaszak J., Wiśniewski H. (2003): Podstawy Ekologii, Adam Marszałek, Toruń

Charles J. Krebs (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa

Trojan P. (1977): Ekologia ogólna, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. (1999): Ekologia populacji: Studium porównawcze zwierząt i roślin, PWN, Warszawa

Falińska K. (1996): Ekologia roślin, PWN, Warszawa

Lampert W., Sommer U. (1996): Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

16Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie średniej arytmetycznej z kolokwiów i egzaminu, przynajmniej na poziomie 3,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z kolokwiów i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy ekologii Arytmetyczna

2 podstawy ekologii [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

podstawy geochronologii i stratygrafii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_69S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 25 E0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. PRZEMYSŁAW SZTAJNER

Prowadzący zajęcia: dr inż. PRZEMYSŁAW SZTAJNER

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy na temat sposobów wyznaczania wieku względnego i bezwzględnego różnych typów minerałów, skał,
osadów oraz niektórych zjawisk geologicznych, stanowiącej podstawę wnioskowania stratygraficznego

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: geologia fizyczna, mineralogia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opanowuje podstawowe metody stratygraficzne
(litostratygrafię, biostratygrafię, morfostratygrafię) oraz
zasady korelacji stratygraficznej K_W061 EP1

Student zna podstawowe terminy z zakresu
geochronologii i stratygrafii oraz zasady określania
wieku bezwzględnego minerałów, skał i osadów
metodami izotopowymi

K_W032 EP2

Student zna możliwości zastosowania najbardziej
optymalnych metody datowania dla różnych sytuacji
geologicznych i przedziałów wieku geologicznego

K_W073 EP3

Student zna metodykę pobierania próbek dla celów
stratygraficznych, w tym oznaczenia wieku  izotopowego
i radiogenicznego różnymi metodami

K_W074 EP4

umiejętności

Student potrafi stworzyć bazę danych
geochronologicznych oraz korzystać z niej w celu
interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników

K_U031 EP5

Student potrafi określić następstwo czasowe zdarzeń
geologicznych na podstawie przykładowego przekroju
geologicznego oraz przedstawić to graficznie K_U022 EP6

Student potrafi interpretować wyniki badan różnych
metod biostratygraficznych K_U013 EP7

kompetencje społeczne
Student wykazuje gotowość do stałej aktualizacji wiedzy
wraz z rozwojem metod badawczych K_K011 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy geochronologii i stratygrafii

Forma zajęć: wykład
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11. Metody datowania względnego i bezwzględnego, ich podział i możliwy zakres stosowania 3 0

3
2. Podstawowe metody stratygraficzne, historia ich rozwoju (litostratygrafia,
morfostratygrafia) 3 0

53. Metody stratygraficzne - biostratygrafia 3 0

5
4. Izotopowe metody oznaczania wieku bezwzględnego minerałów, skał i osadów (rubidowo-strontowa,
samarowo-neodymowa, potasowo-argonowa, radiowęglowa i inne 3 0

25. Zastosowanie metod radiogenicznych do oznaczania wieku osadów i skał (trackowa, TL, OSL) 3 0

4
6. Zastosowanie metod sedymentologicznych, biologicznych i chemicznych do oznaczania wieku
osadów i zdarzeń geologicznych (warwochronologia, dendrochronologia, lichenometria, recemizacji
aminokwasów i inne)

3 0

3
7. Metody korelacyjne i ich zastosowane w skali regionalnej i globalnej (tefrochronologia, analiza
tektytów i mikrotektytów, magnetostratygrafia, analiza zawartości izotopów trwałych 3 0

28. Skale stratygraficzne 3 0

Wykład z prezentacją multimedialną oraz ćwiczenia kameralne, polegające na pracy z bazami danych
chronostratygraficznych.Metody kształcenia

Borówka R.K. (1996): Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom III Ewolucja Ziemi, Kurpisz s.c.

Polański A. (1979): Izotopy w geologii, Wydawnictwo Geologiczne

Stanley S.M. (2002): Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura podstawowa

Walanus A., Goslar T. (2009): Datowania radiowęglowe, Wydawnictwo Naukowe AGH

Zielski A., Krąpiec M. (2004): Dendrochronologia, Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP8PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny (testowy). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 50 % punktów z testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: średnia arytmetyczna z kolokwiów cząstkowych z części wykładowej.
Prezentacja: ocena cząstkowa za wykonaną prezentację.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium i prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 podstawy geochronologii i stratygrafii Nieobliczana

3 podstawy geochronologii i stratygrafii [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

podstawy geofizyki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_52S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 56
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: mgr JAKUB MILUCH , dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z metodami geofizycznymi stosowanymi na potrzeby badań geologicznych oraz poszukiwań
surowców mineralnych.
Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystania metod sejsmicznych i sejsmoakustycznych w badaniach
geologicznych zbiorników śródlądowych.

Wymagania wstępne: Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej oraz geologii fizycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę i rozumie powiązania geofizyki z geologią. K_W041 EP1

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i metod
geofizycznych stosowanych w geologii. K_W072 EP2

Zna fizyczne podstawy metod stosowanych w pracach
geofizycznych. K_W063 EP5

umiejętności

Potrafi przedstawić graficznie rezultaty badań
geofizycznych.

K_U04
K_U061 EP3

Umie wykorzystać podstawowe materiały badań
geofizycznych w pracach geologicznych.

K_U03
K_U072 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do podejmowania różnych zobowiązań
zawodowych oraz działania w sposób przedsiębiorczy,
wykorzystując różnego rodzaju metody geofizyczne. K_K041 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy geofizyki

Forma zajęć: wykład

31. Geofizyka jako dziedzina nauk o Ziemi i jej zadania 6 0

32. Ziemia jako element Systemu Słonecznego i budowa jej wnętrza. 6 0

33. Dynamika Ziemi i jej magnetyzm. 6 0

34. Pole grawitacyjne Ziemi i jego anomalie. 6 0
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3
5. Petrofizyka; fizyczne własności skał budujących litosferę

6 0

36. Sejsmologia i metody sejsmiczne 6 0

37. Metody hydroakustyczne. 6 0

38. Inne metody geofizyczne: grawimetryczne, magnetometryczne, elektomagnetyczne, 6 0

39. Zastosowania wybranych metod geofizycznych. 6 0

310. Geofizyka w Polsce 6 0

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Szczegółowe omówienie metod geofizycznych, prezentacja urządzeń oraz praktycznych zastosowań

6 0

62. Analiza i interpretacja danych batymetrycznych zarejestrowanych przez echosondę wielowiązkową 6 0

6
3. Analiza i interpretacja obrazów rozproszenia wstecznego zarejestrowanych z wykorzystaniem sonaru
bocznego 6 0

64. Analiza i interpretacja profilowań sejsmicznych 6 0

65. Korelacja facji sejsmicznych i osadowych na podstawie profili sejsmicznych oraz rdzeni osadów 6 0

36. Prezentacja wyników 6 0

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej., Praktyczne ćwiczenia zapoznające studentów z
metodyką i interpretacją wyników wybranych technik geofizycznych.Metody kształcenia

Fajklewicz Z. (red.) (1972): Zarys geofizyki stosowanej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Mortimer Z.  (2004): Zarys fizyki Ziemi, Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PROJEKT

EP3,EP4,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z egzaminu pisemnego oraz zadań praktycznych w ramach ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Projekt: ocena cząstkowa za wykonane ćwiczenia (średnia arytmetyczna).
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace ćwiczeniowe.
Ocena końcowa: średnia ważona z egzaminu (0,6), projektu (0,2) i zajęć praktycznych (0,2).

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 podstawy geofizyki Nieobliczana

6 podstawy geofizyki [wykład] egzamin

6 podstawy geofizyki [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Ashcroft W., (2009): A Petroleum Geologist's Guide to Seismic Reflection, , Wiley-Blackwell, Chichester, UK

Fajklewicz Z. (2007): Grawimetria stosowana, Wydawnictwa AGH, Kraków

Grabowska T. (2012): Magnetometria stosowana w badaniach środowiska. Tom I: Podstawy fizyczne, magnetyzm ziemski,
magnetyzm środowiska, Wydawnictwa AGH, Kraków

Jamrozik J., Makojnik Z., Patyk M. (1970):  Geofizyka: Metody sejsmiczne, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Karczewski J.,  Ortyl Ł.,  Pasternak M. (2011): Zarys metody georadarowej, Wydawnictwa AGH, Kraków

Kasina Z. (1998): Metodyka badań sejsmicznych, Wydawnictwa IG SMiE PAN, Kraków

Kowalik Z., Łegowski S., Szymborksi S. (1965): Podstawy hydroakustyki, Wydawnictwo Morskie, Gdynia

Misiewicz K. (2006): Geofizyka archeologiczna, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Mussett A. E., Khan M. A. (2000): An introduction to geological geophysics, Cambridge University Press

Osadczuk A. (2017): Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Plewa S., Plewa M. (199): Petrofizyka, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

30Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot B [moduł]

podstawy gleboznawstwa
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_65S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. BERNARD CEDRO

Prowadzący zajęcia: dr hab. BERNARD CEDRO

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z genezą, morfologią, składem mechanicznym gleb, jej właściwościami, wartością i
przydatnością użytkową gleb oraz ich rozmieszczeniem w Polsce i na świecie

Wymagania wstępne: Wiedza ogólnogeograficzna, podstawowe wiadomości geologii, chemii i fizyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna przyczyny powstawania gleb w zależności od
zmiennych warunków geologicznych, ekologicznych,
hydrologicznych i klimatycznych

K_W051 EP1

Charakteryzuje typy gleb występujące w Polsce i na
świecie oraz zna ich rozmieszczenie K_W032 EP2

Rozumie na czym polega strefowość w występowaniu
gleb w zależności od zmian abiotycznych i biotycznych
czynników środowiska

K_W043 EP3

umiejętności

Przeprowadzanie prostych doświadczeń i analiz
laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach gleb K_U051 EP4

Na podstawie analiz laboratoryjnych określa właściwości
fizyczne i chemiczne gleby K_U042 EP5

Znajduje powiązania pomiędzy rozmieszczeniem gleb, a
budową geologiczną, położeniem geomorfologicznym,
hydrologią oraz warunkami klimatycznymi K_U083 EP6

Wykonywanie odkrywek glebowych, na podstawie
budowy profilu glebowego rozpoznawanie typu gleby K_U024 EP7

kompetencje społeczne

Docenia różnorodność siedlisk glebowych i ich rolę
środowiskową. Na podstawie zebranych danych i
zdobytej wiedzy podejmuje działania zgodne z
ekonomicznymi i przyrodniczymi uwarunkowaniami
użytkowania gleb

K_K021 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: podstawy gleboznawstwa

Forma zajęć: konwersatorium

51. Podstawowe pojęcia związane z glebą, rozwój gleb, czynniki glebotwórcze 2 0

52.  Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb 2 0

10
3. Budowa profilu glebowego, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby
mineralnej i organicznej na podstawie wykonywanych odkrywek glebowych 2 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z symulacjami Ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie analiz, obliczeń
oraz ich interpretacja, praca z mapami glebowymi Zajęcia terenowe: wykonywanie odkrywek glebowych oraz ich
analiza

Metody kształcenia

Bednarek R., Prusinkiewicz Z.  (1999): Geografia gleb., PWN,,  WarszawaLiteratura podstawowa

Zawadzki S. (red.)    (2002): Gleboznawstwo. Podręcznik dla studentów., PWRiL,, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury podstawowej Zaliczenie z ćwiczeń
następuje na podstawie obecności, poprawnie wykonanych wszystkich ćwiczeń oraz zaliczonego sprawdzianu
Zaliczenie z zajęć terenowych następują na podstawie obecności i pozytywnej oceny pracy studenta na tych
zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę końcową składa się w 30% ocena z ćwiczeń, w 10% ocena z zajęć terenowych i w 60% ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy gleboznawstwa Arytmetyczna

2 podstawy gleboznawstwa [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

podstawy hydrologii
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_93S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze zjawiskami i procesami hydrologicznymi.
Nabycie umiejętności opisu i interpretacji zjawisk zachodzących w hydrosferze, zwłaszcza w odniesieniu do litosfery i
procesów geologicznych.
Formowanie postawy odpowiedzialności za ilość i jakość zasobów wodnych i wykorzystywania wiedzy hydrologicznej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna główne zjawiska i procesy zachodzące w
hydrosferze oraz relacje zachodzące miedzy nią a
litosferą.

K_W041 EP1

Zna i rozumie zasady gospodarowania zasobami wód
podziemnych. K_W112 EP2

umiejętności

Potrafi prezentować opisowo i graficznie zjawiska
zachodzące w hydrosferze.

K_U02
K_U031 EP3

Potrafi stosować proste metody opisu statystycznego w
analizie zjawisk hydrologicznych. K_U042 EP4

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny komunikować się z
użyciem specjalistycznej terminologii w zakresie
problemów hydrologicznych oraz formułować argumenty
na rzecz ochrony ilościowej i jakościowej zasobów
wodnych.

K_U12
K_U133 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystywania wiedzy dotyczącej
hydrologii przy rozwiazywaniu problemów dotyczących
gospodarowania zasobami wodnymi. K_K021 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy hydrologii

Forma zajęć: konwersatorium

21. Cykl krążenia wody w przyrodzie, bilans wodny i charakterystyka dorzecza. 3 0
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22. Charakterystyka cieków, sieć rzeczna i odpływ rzeczny. 3 0

23. Jeziora, ich typy, morfologia i morfometria. 3 0

24. Charakterystyka obszarów podmokłych. 3 0

45. Podstawy genezy i klasyfikacji wód podziemnych. 3 0

2

6. Formy retencjonowania wody. Zabiegi retencyjne techniczne i pozatechniczne. Rola zabiegów
agrotechnicznych oraz infrastruktury technicznej terenów rolniczych i leśnych oraz zurbanizowanych w
przeobrażeniu obiegu wody. 3 0

2
7. Naturalne zagrożenia hydrologiczne: susze i powodzie. Formy zapobiegania powodziom w Polsce i na
świecie. Monitoring przeciwpowodziowy. 3 0

2
8. Społeczno-gospodarcze skutki deficytu wody. Międzynarodowe i lokalne konflikty o wodę. Skutki
nieprawidłowo prowadzonej gospodarki wodnej w Polsce i na świecie. 3 0

2
9. Analizy i oceny zasobów wodnych oraz inwentaryzacja na podstawie mapy hydrologicznej obiektów
hydrologicznych i infrastruktury związanej z gospodarką wodną. 3 0

Dyskusja. Odpowiedź na część pytań w formie pisemnej. Wykonanie krótkich zadań analitycznych w oparciu o mapy
hydrologiczne i inne źródła informacji związanych z gospodarowaniem woda. Prezentacja multimedialna.Metody kształcenia

Bajkiewicz-Grabowska E. (2020): Hydrologia ogólna, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Jokiel P. i in. (2017): Hydrologia Polski, PWN, Warszawa

Walczykiewicz T., Woźniak Ł. (red.) (2018): Współczesne problemy retencji wód, IMGW-PIB, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywnie zdane ustne kolokwium zaliczeniowe. Wykonanie opracowań pisemnych. Aktywny udział w dyskusji (na
każdych zajęciach).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

O ocenie decyduje z przedmiotu decyduje w głównej mierze cena z końcowego kolokwium zaliczeniowego. Wpływ
modyfikujący ma aktywność (wyrażona zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej) na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 podstawy hydrologii Ważona

3 podstawy hydrologii [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

podstawy oceanografii
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_94S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN MARKS

Cele przedmiotu: Przyswojenie wiedzy z zakresu podstaw oceanografii

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z fizyki i chemii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiedzę z zakresu oceanografii, fizyki i chemii
niezbędną do opisu zjawisk i procesów geologicznych
zachodzących na Ziemi K_W061 EP1

zna i rozumie istotę powiazań geologii z innymi
specjalnościami nauk przyrodniczych (oceanografia,
klimatologia)

K_W04
K_W062 EP2

umiejętności
potrafi wyszukiwać i analizować informacje oraz
poddawać krytyce wyniki badań własnych K_U031 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych K_K021 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy oceanografii

Forma zajęć: konwersatorium

21. Historia oceanografii 3 0

32. Przyrządy pomiarowe używane w oceanografii 3 0

23. Termiczna, zasoleniowa i gęstościowa struktura wody morskiej 3 0

34. Współoddziaływanie między morzem i atmosferą 3 0

25. Gazy rozpuszczone w wodzie morskiej 3 0

36. Aerozole morskie 3 0

27. Mikrowarstwa na powierzchni morza 3 0
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38. Pęcherzykowe tworzenie RNA i DNA 3 0

ćwiczenia w laboratorium i w strefie brzegowej, wykłady akademickieMetody kształcenia

Dera J. (2003): Fizyka morza, PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Roman Marks (2022): Bubble mediated polymerization of RNA and DNA, AIMS Biophysics, 9(2), 96-107, USALiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocena poprawności wykonywanych zadań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna z zadań cząstkowych i zaliczenia ustnego

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 podstawy oceanografii Arytmetyczna

3 podstawy oceanografii [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

podstawy tektoniki i geologii strukturalnej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_70S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 15 ZO0

wykład 25 E0

Razem 40 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i teorią tektoniki i mikrotektoniki.
Przygotowanie studentów do pomiarów i przedstawiania położenia struktur oraz deformacji tektonicznych w
przestrzeni geologicznej.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej. Wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu matematyki
oraz fizyki. Realizacja efektów kształcenia przedmiotu powinna być wspomagana realizacja przedmiotów akademickich
z zakresu fizyki, geologii ogólnej, geofizyki, kartografii geologicznej oraz pokrewnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozróżnia rodzaje deformacji tektonicznych i
struktur geologicznych, a także procesy, które
doprowadzają do ich powstawania.

K_W011 EP1

Zna podstawowe pojęcia i terminy geologiczne oraz
ma wiedzę w zakresie teorii tektoniki i geologii
strukturalnej.

K_W022 EP2

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i
metod badawczych wykorzystywanych w
graficznym przedstawianiu struktur geologicznych i
deformacji tektonicznych w przestrzeni
geologicznej.

K_W033 EP3

umiejętności

Potrafi sporządzić graficzną prezentacje wyników
pomiarów położenia struktur i deformacji w
przestrzeni geologicznej, z wykorzystaniem metod
podstawowych (np. siatka, diagram, rozeta).

K_U071 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy, a w
szczególności metod graficznych i kartograficznych, w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
a także ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie
tektoniki i mikrotektoniki

K_K021 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy tektoniki i geologii strukturalnej

Forma zajęć: wykład

1/3



31. Elementy strukturalne w geologii i ich podział. 3 0

52. Metodyka pomiarów orientacji elementów strukturalnych w przestrzeni geologicznej. 3 0

33. Elementy graficzne w geologii strukturalnej - diagramy, siatki i inne. 3 0

5
4. Podział elementów strukturalnych w tektonice. Foliacja, fałdy, struktury linijne, uskoki i strefy
ścinania, stylolity i zjawiska pokrewne, spękania, pozostałe. 3 0

55. Orientacja próbek i rdzeni wiertniczych w przestrzeni geologicznej. 3 0

46. Struktury sedymentacyjne i ich związek ze strukturami tektonicznymi. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Orientacja płaszczyzny, prostej oraz punktu w przestrzeni geologicznej. 3 0

42. Geometryczne przedstawianie orientacji elementów strukturalnych na mapach i planisferze. 3 0

4
3. Statystyczne opracowanie wyników pomiarów zalegania wybranych elementów strukturalnych w
przestrzeni geologicznej. 3 0

44. Wyznaczanie wskaźników strukturalnych kierunków transportu wodnego oraz lodowcowego. 3 0

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z podstawowymi pojęciami, teoriami, technikami oraz metodyka badan
wykorzystywanymi w orientowaniu elementów geologicznych w przestrzeni roboczej. Przedstawienie i omówienie
wybranych zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz autorskich materiałów dydaktyczno-
naukowych.
Wykonanie serii ćwiczeń projektowych.

Metody kształcenia

Dadlez R., Jaroszewski W. (1994): Tektonika, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Labus M., Labus K. (2008): Podstawy geologii strukturalnej oraz kartogarfii geologicznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Literatura podstawowa

Jaroszewski W. (1981): Tektonika uskoków i fałdów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Koziar J. (1980): Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Mierzejewski M. (1992): Badania elementów tektoniki, Wydawnictwa PGI, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, egzaminu pisemnego oraz ćwiczeń i sprawozdań ze
zrealizowanych projektów. Ustalenie oceny końcowej na podstawie wyniku egzaminu oraz ocen cząstkowych z
ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: ocena cząstkowa z laboratorium.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy tektoniki i geologii strukturalnej Nieobliczana

3 podstawy tektoniki i geologii strukturalnej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 podstawy tektoniki i geologii strukturalnej [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

praktyka zawodowa
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

US81AIJ3001_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 66 praktyka 0 Z0

Razem 0 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z terenową, laboratoryjną oraz kameralną praktyką geologiczną oraz potrzebami rynku pracy.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu geologii dynamicznej, geologii inżynierskiej i hydrogeologii .

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie możliwości rozwiązywania
problemów i zagrożeń napotykanych w codziennej pracy
geologicznej.

K_W131 EP2

umiejętności

Student potrafi wydajnie i odpowiedzialnie organizować
swoją przestrzeń pracy. K_U111 EP4

Student potrafi wykorzystać w codziennej pracy geologa
najnowszą literaturę przedmiotu. K_U082 EP5

kompetencje społeczne

Student wykazuje gotowość do stałego doskonalenia
swoich umiejętności. K_K011 EP1

Student wykazuje gotowość do ustawicznego
podnoszenia umiejętności uzyskanych podczas zajęć na
studiach oraz w ramach praktyki zawodowej.

K_K022 EP3

Student wykazuje gotowość do podnoszenia swojej
atrakcyjności na rynku pracy.

K_K04
K_K083 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praktyka zawodowa

Forma zajęć: praktyka

81. Organizacja miejsca pracy w przedsiębiorstwie geologicznym. 6 0

82. Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie prac terenowych i badań laboratoryjnych. 6 0

263. Zasady tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji geologicznej i kartograficznej. 6 0

40
4. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania GIS, CAD i ProGeo w przedsiębiorstwie
geologicznym. 6 0

20
5. Codzienna administracja i rachunkowość w firmie geologicznej. Wykorzystanie środków krajowych i
europejskich. 6 0

86. Zasady przechowywania próbek skał, osadów, gruntów i wód w przedsiębiorstwie geologicznym. 6 0
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20
7. Zasady współpracy przedsiębiorstw geologicznych z organami użyteczności publicznej, PIG-PIB oraz
szkołami wyższymi w Polsce. 6 0

W trakcie praktyki zawodowej opiekun praktyk powierza studentowi do wykonania zadania będące rutynowymi
czynnościami wykonywanymi przez pracowników przedsiębiorstwa. Dzięki uczestnictwu w działalności
przedsiębiorstwa oraz prowadzeniu dziennika praktyk student zapoznaje się z praktycznymi zastosowaniami wiedzy
nabytej podczas studiów, ale również z bieżącymi potrzebami rynku pracy.

Metody kształcenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

0Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

150Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie pozytywnej opinii opiekuna praktyk zawodowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny na podstawie wpisu w dzienniku praktyk u przedsiębiorcy.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 praktyka zawodowa Nieobliczana

6 praktyka zawodowa [praktyka] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

prawno-ekonomiczne aspekty działalności geologicznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3 26 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ARTUR SKOWRONEK

Prowadzący zajęcia: dr ARTUR SKOWRONEK

Cele przedmiotu:
Wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prawno-ekonomicznych aspektów działalności
geologicznej

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu geologii ogólnej, geologii złożowej, geologii czwartorzędu i petrografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna obowiązującą ustawę Prawo geologiczne i górnicze. K_W121 EP2

Zna podstawy obowiązującej ustawy Prawo Wodne. K_W122 EP3

Zna i rozumie zasadę zrównoważonego rozwoju w
przemyśle górniczym i wydobywczym.

K_W11
K_W143 EP4

Zna i rozumie oddziaływanie inwestycji na środowisko w
aspekcie geologicznym i hydrogeologicznym. K_W114 EP5

Zna podstawy systemu prawnego w Polsce i Unii
Europejskiej K_W125 EP10

umiejętności

Ocenia i klasyfikuje kopaliny użytkowe i surowce
mineralne. K_U081 EP6

Kalkuluje koszty i zyski oraz rozpatruje opłacalność
eksploatacji kopalin w określonych warunkach
gospodarczo-ekonomicznych

K_U102 EP7

Potrafi formułować argumenty na rzecz ochrony zasobów
środowiska przyrodniczego, a następnie brać udział w
debacie, przedstawiając i oceniając różne opinie i
stanowiska dyskutując o nich.

K_U123 EP11

kompetencje społeczne

Jest gotów do propagowania długofalowych, trudnych i
nie populistycznych strategii w gospodarce surowcami i
odpadami.

K_K011 EP8

Jest przygotowany i zachowuje otwartość na dyskusje w
aspekcie wszystkich skutków eksploatacji kopalin (w tym
składowania nadkładu i skał płonych). K_K012 EP9

Jest gotów do podejmowania różnych zobowiązań
zawodowych oraz działania w sposób przedsiębiorczy K_K043 EP12
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawno-ekonomiczne aspekty działalności geologicznej

Forma zajęć: konwersatorium

41. Prawo Geologiczne i Górnicze w praktyce 6 0

42. Analiza przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska 6 0

43. Prawo Wodne w praktyce hydrogeologicznej 6 0

4
4. Ekonomiczne i polityczne uzasadnieni działalności górniczej w kontekście zabezpieczenia
surowcowego kraju 6 0

4
5. Ekonomiczne aspekty eksploatacji surowców versus polityka surowcowa i środowiskowa kraju i Unii
Europejskiej 6 0

Wykład, prezentacja
Analiza przepisów
Symulacja kalkulacji
Praca z bankiem danych geologicznych
Opracowanie projektu

Metody kształcenia

Nieć M. (1990): Geologia kopalniana, Wydawnictwa Geologiczne

Sejm (2011): Ustawa prawo geologiczne i górnicze, Dziennik Ustaw

Sejm (2001): Ustawa prawo wodne, Dziennik Ustaw

Szamałek K. (2007): Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP10,EP2,EP3,EP4,
EP5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP11,EP12,EP8,EP
9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - ocena na podstawie zaliczeń częściowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone prace

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Kolokwium: ocena cząstkowa z wykładów.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z kolokwium i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 prawno-ekonomiczne aspekty działalności geologicznej Nieobliczana

6
prawno-ekonomiczne aspekty działalności geologicznej
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

programy specjalistyczne w geologii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_56S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 laboratorium 45 ZO0

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ MACIĄG

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ MACIĄG

Cele przedmiotu:
zapoznanie studentów z oprogramowaniem specjalistycznym stosowanym w geologii (m.in. ArchiCAD, Geostar, SPSS,
Surpac, RockWorks).

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Ma wiedzę na temat metod matematycznych,
statystycznych i komputerowych w opisie zjawisk i
procesów geologicznych

K_W091 EP1

umiejętności

Umie gromadzić i analizować informacje oraz
projektować własne zbiory danych z wykorzystaniem
specjalistycznych programów komputerowych oraz
dostępnych baz danych.

K_U03
K_U04
K_U06
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Ma świadomość konieczności aktualizowania i
poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowych narzędzi
informatycznych stosowanych w geologii.

K_K021 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: programy specjalistyczne w geologii

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Wprowadzenie do oprogramowania specjalistycznego w geologii: ArchiCAD, Geostar, SPSS, Surpac,
RockWorks. 4 0

6
2. Oprogramowanie CAD w geologii inżynierskiej i hydrogeologii: zapoznanie z interfejsem, podstawowe
funkcje i projektowanie. 4 0

8
3. Oprogramowanie CAD w geologii inżynierskiej i hydrogeologii: wykonanie uniwersalnego arkusza
otworu wiertniczego i mapy dokumentacyjnej opróbowania geologicznego. 4 0

10
4. Zastosowanie oprogramowania Geostar w geologii stosowanej: zapoznanie z modułami,
wprowadzanie i wizualizacja danych. 4 0

8
5. Wprowadzenie do programowania w GNU R. Modelowanie składowych w sedymentologii z
wykorzystaniem pakietu EMMAgeo. 4 0

76. Oprogramowanie freeware i shareware w geologii. 4 0

Ćwiczenia praktyczne z obsługi specjalistycznych programów komputerowych.Metody kształcenia
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Tarik Damra. (2008): Projektowanie i modelowanie przestrzenne za pomocą programu AutoCAD, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

Grzegorz Dzieniszewski, Krzysztof Szwajka (2006): Wspomaganie komputerowe w grafice inżynierskiej z wykorzystaniem
programu AutoCAD, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Zawadzki J. (2011): Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych , Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zadań (projektów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna z wszystkich ocen.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 programy specjalistyczne w geologii Arytmetyczna

4 programy specjalistyczne w geologii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3362_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu

K_W11
K_W141 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu K_U101 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu

K_U08
K_U092 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

11. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 4 0

1
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 4 0

123. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 4 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 4 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyką :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 przedmiot do wyboru Arytmetyczna

4 przedmiot do wyboru [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

przedmiot do wyboru
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3362_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 wykład 15 Z0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z problematyką badawczą w określonej dziedzinie i dyscyplinie. Zachęcenie studenta do
poszukiwań badawczych.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie najistotniejsze problemy naukowe zawarte
w problematyce wykładu K_W141 EP1

umiejętności

potrafi stosować terminologię właściwą dla problematyki
wykładu K_U131 EP2

potrafi samodzielnie przygotować krótki tekst na
podstawie literatury przedmiotu

K_U08
K_U102 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej oceny
poziomu swojej wiedzy K_K011 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: przedmiot do wyboru

Forma zajęć: wykład

11. Przedstawienie problematyki wykładu i wymogów zaliczenia przedmiotu. 3 0

1
2. Podanie literatury i źródeł wykorzystanych w trakcie wykładu, odesłanie studenta do literatury
uzupełniającej. 3 0

123. Prezentacja zagadnień szczegółowych w ramach treści wykładu monograficznego. 3 0

14. Podsumowanie i konkluzje końcowe. 3 0

WykładMetody kształcenia
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Literatura zostanie podana na wykładzie zgodnie z jego tematyką :Literatura podstawowa

Wybrane pozycje wskazane studentowi :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

1Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena pracy pisemnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest to ocena z wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 przedmiot do wyboru Nieobliczana

3 przedmiot do wyboru [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

sedymentologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_71S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43

ćwiczenia 10 ZO0

laboratorium 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 55 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK , dr DOMINIK ZAWADZKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat: genezy i zróżnicowania osadów i skał osadowych, procesów
sedymentacyjnych w morskich i lądowych środowiskach sedymentacyjnych oraz metodami badawczymi stosowanymi
w sedymentologii.  Nauczenie rozpoznawania rodzajów osadów oraz opisu ich cechy strukturalnych i teksturalnych
oraz wyciągania wniosków środowiskowych na podstawie tych informacji.

Wymagania wstępne:
Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz geologii fizycznej, mineralogii i petrografii, nabytych na
wcześniejszych latach studiów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie istotę procesów fizykochemicznych związanych
z procesami sedymentacji. K_W061 EP1

Ma wiedzę na temat środowiskowych uwarunkowań
procesów sedymentacji, w tym znaczenie klimatu,
lokalnych warunków meteorologicznych i
hydrologicznych.

K_W042 EP2

Zna terminologię stosowaną w sedymentologii oraz
rodzaje osadów tworzących się w różnych środowiskach
morskich i lądowych.

K_W033 EP3

Zna zaawansowane metody wykorzystywane w
badaniach skał osadowych. K_W074 EP4

Zna i rozumie zasady BHP i higieny pracy w laboratorium
geologicznym i w trakcie prac terenowych. K_W135 EP9

umiejętności

Potrafi opisać rdzenie osadów, pobrać próbki oraz
wykonać podstawowe analizy laboratoryjne osadów. K_U051 EP5

Rozpoznaje rodzaje osadów oraz ich cechy strukturalne i
teksturalne. K_U052 EP6

Umie sporządzić graficzną prezentację wyników badań
sedymentologicznych. K_U063 EP7

Potrafi wyciągać wnioski dotyczące środowiska
sedymentacyjnego na podstawie wyników badań cech
strukturalnych i teksturalnych osadów.

K_U084 EP8

kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz aktualizowania wiedzy z zakresu sedymentologii K_K021 EP10
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: sedymentologia

Forma zajęć: wykład

3
1. Fizykochemiczne i środowiskowe uwarunkowania procesu sedymentacji oraz mechanizmy transportu
i sedymentacji. 3 0

3
2. Cechy teksturalne osadów: określanie wielkości składników, graficzne sposoby przedstawiania
wyników analizy uziarnienia, wskaźniki uziarnienia i ich znaczenie interpretacyjne, cechy morfologiczne
składników osadów.

3 0

3
3. Rodzaje struktur sedymentacyjnych syndepozycyjnych i postdepozycyjnych (erozyjnych,
deformacyjnych, biogenicznych). 3 0

24. Postsedymentacyjne przeobrażenia osadów. 3 0

5
5. Charakterystyka środowisk sedymentacji lądowej: fluwialnego, limnicznego, bagiennego, glacjalnego,
eolicznego. 3 0

5
6. Charakterystyka środowisk sedymentacji morskiej: litoralnego, sublitoralnego, hemipelagicznego,
eupelagicznego. 3 0

5
7. Charakterystyka środowisk sedymentacji przejściowej: plażowego, barier piaszczystych i lagun, równi
pływowych, estuariowego, deltowego. 3 0

48. Podstawy analizy facjalnej i stratygrafii sekwencyjnej. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41.  Metodyka analizy facjalnej z elementami stratygrafii sekwencyjnej. 3 0

22.  Konstruowanie profili sedymentologicznych. 3 0

4
3. Interpretacja środowisk sedymentacyjnych na podstawie informacji o fizykochemicznych,
strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych cechach osadów. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Zapoznanie się z metodyką pracy w terenie i dokumentacji sedymentologicznej: makroskopowe
obserwacje i opis prób osadów, pobór prób do analiz laboratoryjnych. 3 0

52. Analiza uziarnienia różnymi metodami (sitową, laserową, areometryczną). 3 0

5
3. Obliczanie statystycznych wskaźników uziarnienia oraz interpretacja wyników analiz
granulometrycznych. 3 0

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Zajęcia praktyczne w terenie i  laboratorium.
Interpretacja wyników badań sedymentologicznych.Metody kształcenia

Gradziński R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. (1986): Zarys sedymentologii, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Jaroszewski W. (red.) (1986): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego oraz wykonanie poprawnie wszystkich ćwiczeń praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z ocen z egzaminu, pracy pisemnej i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 sedymentologia Nieobliczana

3 sedymentologia [wykład] egzamin

3 sedymentologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 sedymentologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Allen P.A. (2000): Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN, Warszawa

Allen R.L. (1977): Fizyczne procesy sedymentacji, PWN Warszawa

Ciesielczyk J., Jabłońska M., Kozłowski K. (2006): Geologia dla studentów geografii (Rozdział 7: Skały osadowe), Wyd.
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Książkiewicz M. (1979): Geologia dynamiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Miall A. D. (1990): Principles of sedimentary basin analysis, Springer - Verlag, Berlin

Mycielska-Dowgiałło E. (red.) (1998): Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich
wartość interpretacyjna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego

Osadczuk K. (2004): Geneza i rozwój wałów piaszczystych Bramy Świny w świetle badań morfometrycznych i
sedymentologicznych, 211 s., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,, Szczecin

Racinowski R., Szczypek T., Wach J. (2001): Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów
czwartorzędowych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

Reineck H. E, Singh I. B. (1973): Depositional sedimentary environments, Springer - Verlag, Berlin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

55Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

3
65 seminarium 22 ZO0

106 seminarium 30 ZO0

Razem 52 16

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Nauczenie studentów pozyskiwania informacji i umiejętnego wykorzystywania wyników prac badawczych na potrzeby
pisania prac o charakterze naukowym.

Wymagania wstępne:
Zakres wiedzy i umiejętności wynikający z programu studiów. Znajomość jednego z języków kongresowych w stopniu
umożliwiającym korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji naukowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia i terminy geologiczne oraz
stosowane w geologii metody badawcze. K_W031 EP1

Zna prawne i etyczne zasady podejmowania aktywności
związanych z poznawaniem zjawisk i procesów
geologicznych oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego.

K_W142 EP12

umiejętności

Potrafi dokonać wyboru odpowiedniej metodyki oraz
zaplanować i zorganizować proces zbierania danych do
realizacji pracy licencjackiej.

K_U031 EP2

Potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk
o Ziemi, w tym nieskomplikowane teksty w języku
angielskim (lub innym języku kongresowym).

K_U092 EP3

Potrafi przygotować prezentację dotycząca tematyki
związanej z pracą licencjacką oraz przedstawić ją w
przejrzysty sposób.

K_U063 EP4

Potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji i danych
związanych z realizacją pracy licencjackiej oraz dokonać
ich selekcji.

K_U084 EP5

Potrafi dokonać analizy zebranego materiału
faktograficznego i na tej podstawie wyciągnąc wnioski.

K_U03
K_U05
K_U10

5 EP6

Potrafi formułować argumenty na rzecz ochrony zasobów
przyrody nieożywionej i ożywionej, a następnie brać
udział w debacie, przedstawiając i oceniając różne opinie
i stanowiska dyskutując o nich.

K_U126 EP13
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kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i wykazuje gotowość do stałego
poszerzania horyzontów myślowych w różnych
aspektach życia zawodowego i społecznego.

K_K081 EP7

Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy
licencjackiej. K_K032 EP8

Prawidłowo identyfikuje i jest gotowy rozstrzygać
dylematy związane z wykonywaniem zawodu geologa. K_K06

K_K073 EP9

Wykazuje gotowość do podnoszenia kompetencji
związanych z pracą zawodową. K_K084 EP10

Rozumie konieczność i jest gotowy do ciągłego
aktualizowania swojej wiedzy geologicznej w trakcie
wykonywania pracy w zawodzie geologa.

K_K01
K_K025 EP11

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

221. Zakres tematyczny zależy od wyboru grupy seminaryjnej. 5 0

302. Zakres tematyczny zależy od wyboru grupy seminaryjnej. 6 0

Praca indywidualna pod nadzorem promotora oraz sesje referatowe, panele dyskusyjne i krytyczna analiza
materiałów źródłowych.Metody kształcenia

Weiner J.  (2012): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. , Wydawnictwo
Naukowe PWN

(2013):  Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Nauk o Ziemi. , Wytyczne Rady Wydziały Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Szczecińskiego

Literatura podstawowa

Kozłowski R. (2009): Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. ,
Wolters Kluwer Polska

(2001): Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych.,  PAN Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP12,EP13,EP
4PREZENTACJA

EP12,EP2,EP3,EP6,
EP8PRACA DYPLOMOWA

EP10,EP11,EP2,EP
3,EP5,EP6,EP7,EP8
,EP9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Uczestnictwo w seminariach oraz złożenie pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uczestnictwo w seminariach oraz złożenie pracy licencjackiej zaakceptowanej przez promotora:
Prezentacja: ocena cząstkowa z przygotowanych prezentacji części pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa: ocena cząstkowa za gotową pracę dyplomową.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane rozdziały pracy
dyplomowej.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z prezentacji, pracy dyplomowej i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium dyplomowe Nieobliczana

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

6 seminarium dyplomowe Nieobliczana

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

52Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

100Przygotowanie się do zajęć 0

100Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

96Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

28Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 400

Liczba punktów ECTS 16
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3434_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARIA ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów.

1 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.1 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP3

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasady bezpieczeństwa

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne:
Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
Unii Europejskiej,
Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i
nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych
pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych:
Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)

1 1

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki
pierwszej pomocy 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne ? prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

B. Rączkowski  (2010):  BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, , Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP ? uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3484_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Prowadzący zajęcia: mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Cele przedmiotu:
przekazanie studentom wiedzy o zasadach korzystania z biblioteki, zbiorach biblioteki oraz Systemie Biblioteczno-
Informacyjnym Uniwersytetu Szczecinskiego; kształtowanie umiejetnosci i postawy gotowosci do praktycznego
uzytkowania systemów bibliotecznych w sposób nie utrudniajacy dostepu innym uzytkownikom Biblioteki

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna prawne i organizacyjne uwarunkowania korzystania z
systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni w ramach
studiowanego kierunku studiów1 EP1

umiejętności
potrafi korzystac z zasobów systemu
bibliotecznoinformacyjnego uczelni zgodnie z
obowiazujacymi zasadami

1 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do realizowania potrzeby dostepu do zasobów
systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni w sposób
nie utrudniajacy dostepu innym uzytkownikom Biblioteki1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

2
1. Przedstawienie elementów tworzacych system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu
Szczecinskiego 1 2

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

zapoznanie sie z prezentacja on-line, pozytywne zaliczenie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ2362_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

K_W101 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

K_W102 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej K_W103 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego K_U03
K_U041 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni K_U042 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online. K_U03

K_U103 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej K_K061 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot A [moduł]

technologia informacyjna
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

SPR81AIJ3446_62S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WOLSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ WOLSKI

Cele przedmiotu:
Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i ich praktycznego
zastosowania.

Wymagania wstępne: Znajomość obsługi komputera. Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje pojęcie i znaczenie Technologii informacyjnej
do opisu i interpretacji zjawisk i procesów przyrody
ożywionej i nieożywionej (w tym procesów
geologicznych i geomorfologicznych)

K_W101 EP1

umiejętności
Wykorzystuje zasoby Internetu oraz programy
komputerowe w celu rozwiązania zadań z Technologii
informacyjnej

K_U031 EP2

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnej pracy nad rozwiązaniem
postawionego problemu badawczego K_K041 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: technologia informacyjna

Forma zajęć: laboratorium

21.  Literaturowe bazy danych. Wyszukiwanie pozycji literatury w Internecie. 1 0

22. Wstęp do pracy  w środowisku programu MS Word. Formatowanie tekstu. Skróty klawiaturowe. 1 0

2
3. Projektowanie tabel w programie MS Word. Edycja i pisanie wzorów w Ms Word. Zastosowanie
tabulatorów. Spis treści tradycyjny i automatyczny 1 0

24.  Listy seryjne i koperty seryjne w Ms Word. Łączenie pisma z bazą danych 1 0

2
5. Wstęp do pracy w środowisku MS Excel. Skróty klawiaturowe. Przemieszczanie się po arkuszu
kalkulacyjnym. 1 0

26. Tworzenie i formatowanie wykresów w Ms Excel 1 0

27. Tworzenie formuł . Podstawowe statystyki w Excelu. 1 0

28. Funkcje logiczne w Excelu. 1 0
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2
9. Wykorzystanie internetowej bazy NOAA. Konwersja danych do arkusza kalkulacyjnego. Sprawdzanie
jednorodności danych. Przekształcanie danych z jednostek anglosaskich na układ SI. 1 0

210. Zastosowanie tabeli przestawnej do automatyzacji obliczeń w Ms Excel. 1 0

Dyskusja, objaśnienie ćwiczenia lub wyjaśnienieMetody kształcenia

Wrotek W. (2006): Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Wyd. Helion

MS Excel - kurs podstawowy, http://excelszkolenie.pl

Ms Excel -kurs dla zaawansowanych, http://excelszkolenie.pl

(2008): WORD Podstawy - MATERIAŁ DYDAKTYCZNY,
http://www.hs.dobrekadry.pl/docs/WROcomp_HS_Skrypt_WordPodstawy.pdf, , WROcomp,  Akademia rozwoju kompetencji
pracowników HS,, Wrocław

(2008): WORD Zaawansowany - MATERIAŁ DYDAKTYCZNY,
http://www.hs.dobrekadry.pl/docs/WROcomp_HS_Skrypt_WordZaawansowany.pdf, WROcomp, Akademia rozwoju
kompetencji pracowników HS,, Wrocław

Literatura podstawowa

Joan Lambert  (2016): Microsoft Word 2016 Krok po kroku,
https://www.nexto.pl/upload/virtualo/promise/8f86766260528ca35d2d7cf644a3d497a8bd5381/free/8f86766260528ca35d2d7cf
644a3d497a8bd5381.pdf

Ms Excel - kurs dla ekspertów, http://excelszkolenie.pl/

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

25Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oddanych zadań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna z ocen za oddane ćwiczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 technologia informacyjna Arytmetyczna

1 technologia informacyjna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

US81AIJ2401_65S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2

03
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

04
zajęcia z

wychowania
fizycznego

30 Z0

Razem 60 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr JANUSZ BLANK

Prowadzący zajęcia: mgr JANUSZ BLANK

Cele przedmiotu:

Opanowanie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych działów wychowania fizycznego,
rozwój ogólnej sprawności fizycznej. Zapoznanie uczestników z różnymi formami organizacyjnymi w ramach kultury
fizycznej, przekazywanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na harmonijny rozwój i zdrowy styl
życia dorosłego człowieka w różnym wieku.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej wyniesione ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej.
Student dokonuje wyboru konkretnej formy zajęć z uwzględnieniem własnej kondycji zdrowotnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na
organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia i
sprawności fizycznej a także zasad organizacji zajęć
ruchowych

1 EP2

umiejętności
opanował umiejętności ruchowe z zakresu wybranych
form aktywności fizycznej1 EP1

kompetencje społeczne
promuje społeczne, kulturowe znaczenie sportu i
aktywności fizycznej oraz kształtuje własne upodobania z
zakresu kultury fizycznej

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wychowanie fizyczne

Forma zajęć: zajęcia z wychowania fizycznego

30

1. DO WYBORU: A - Gry zespołowe lub B - Aerobik, taniec lub C - Sporty indywidualne lub D - Turystyka
kwalifikowana lub E - Nordic walking lub F - Gimnastyka korekcyjna lub G - Pojęcie zdrowia w różnych
kontekstach 3 0

0

2. A - Gry zespołowe: sposoby poruszania się po boisku; doskonalenie podstawowych elementów
techniki i taktyki gry; fragmenty gry i gra szkolna; gry i zabawy wykorzystywane w grach zespołowych i
in. 3 0

0
3. B - Aerobik, taniec: poprawa ogólnej sprawności fizycznej; umiejętność poprawnego wykonywania
ćwiczeń i technik tanecznych; wzmocnienie mięśni posturalnych i pozostałych grup mięśniowych i in. 3 0
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0
4. C - Sporty indywidualne: poprawa ogólnej sprawności fizycznej; nauka i doskonalenie techniki z
zakresu poszczególnych dyscyplin sportu; wdrożenie do samodzielnych ćwiczeń fizycznych i in. 3 0

0
5. D - Turystyka kwalifikowana: nauka i doskonalenie podstawowych elementów techniki jazdy na
nartach i rowerze; poprawa sprawności fizycznej i zwiększenie wydolności oddechowo-krążeniowej i in. 3 0

0

6. E - Nordic walking: nauka maszerowania bez kijów; nauka maszerowania z kijami bez pracy rak; nauka
prawidłowej pracy kończyn górnych i dolnych; nauka maszerowania z kijami z praca rak bez chwytu i in.

3 0

0
7. F - Gimnastyka korekcyjna: podnoszenie ogólnej kondycji; podnoszenie siły mięśni posturalnych;
regulacja prawidłowego napięcia mięśni posturalnych; wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i in. 3 0

0
8. G - Pojecie zdrowia w różnych kontekstach; stan zdrowia różnych społeczeństw; zdrowotne efekty
aktywności fizycznej; związki sprawności fizycznej z aktywnością fizyczną i ze zdrowiem i in. 3 0

309. Kontynuacja zajęć w ramach poszczególnych bloków do wyboru 4 0

Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa
Metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające), kreatywne
(twórcze)
Metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób i błędów

Metody kształcenia

Bahrynowska-Fic J. (1987): Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka., Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa

Bondarowicz M. (1995): Zabawy w grach sportowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Kuźmińska O., Popielawska M. (1995): Taniec -Rytm -Muzyka., Wyd. Skr. AWF, Poznań

Trześniowski R. (1995): Zabawy i gry ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

Strzyżewski S. (1992): Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną: poradnik dla nauczycieli i studentów, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie aktywności podczas zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 wychowanie fizyczne Nieobliczana

3 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

4 wychowanie fizyczne Nieobliczana

4 wychowanie fizyczne [zajęcia z wychowania fizycznego] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0
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