
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OB

biocenozy pelagialu morskiego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 55
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat pelagicznych formacji ekologicznych i ich znaczenia w przepływie materii i energii w
oceanach. Zyskanie umiejętności dotyczących poboru prób organizmów planktonowych i ich identyfikacji oraz
zapoznanie się z modelami w ekosystemach pelagicznych. Ukształtowanie postawy gotowości do postępowania
zgodnie z zasadami etyki.

Wymagania wstępne:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, ekologii, oceanografii biologicznej i fizycznej, zdobytą na
wcześniejszych etapach kształcenia na kierunku Oceanografia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

opisuje i interpretuje podstawy i mechanizmy
funkcjonowania życia w morzach i oceanach,
opisuje i rozumie zależności występujące pomiędzy
środowiskiem abiotycznym i biotycznym wpływające na
czasowe i przestrzenne rozmieszczenie biocenoz
pelagicznych,
nazywa i opisuje podstawowe pelagiczne formacje
ekologiczne i rozumie ich znaczenie w różnych
ekosystemach morskich,

K_W041 EP1

rozumie i potrafi opisać znaczenie produkcji pierwotnej
fitoplanktonu dla funkcjonowania ekosystemów
morskich,
opisuje i wyjaśnia przestrzenne zróżnicowania produkcji
biologicznej i wykorzystanie materii organicznej przez
składniki biocenoz pelagicznych,
opisuje i interpretuje rolę pętli mikrobiologicznej w
morskim pelagialu i pelagicznych łańcuchach
troficznych,

K_W042 EP2
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umiejętności

potrafi wyszukiwać z różnych źródeł (zasoby
biblioteczne, czasopisma naukowe, internet)odpowiednie
informacje dotyczące biocenoz pelagicznych w zakresie
ich funkcjonowania, opisu taksonów i ich właściwości
autekologicznych.

K_U031 EP3

potrafi opisać i zinterpretować zjawiska zachodzące w
biocenozach planktonicznych,
potrafi wytłumaczyć istotne mechanizmy
współzależności i współdziałania procesów
biologicznych zachodzących pomiędzy różnymi
formacjami planktonicznymi,
posiada umiejętność stosowania odpowiednich technik
poboru prób planktonu i opracowania ich wg
standardowych metod,
potrafi identyfikować podstawowe jednostki
taksonomiczne organizmów morskich planktonowych,
potrafi sporządzić raport końcowy,

K_U022 EP4

potrafi pracować w zespole i dyskutować,
wykazuje kreatywność w wykonywaniu zajęć
praktycznych,

K_U11
K_U123 EP5

Potrafi samodzielnie realizować proces pogłębiania
wiedzy i umiejętności dotyczący nowych odkryć
oceanograficznych.

K_U134 EP6

kompetencje społeczne
ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z
zasadami etyki K_K061 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: biocenozy pelagialu morskiego

Forma zajęć: wykład

2
1. Czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na czasowe i przestrzenne rozmieszczenie biocenoz
pelagicznych. 5

2
2. Organizmy pelagiczne tworzące formacje ekologiczne: plankton (fitoplankton i zooplankton), nekton.
Fitoplankton i jego rola w ekosystemach oceanicznych. Biogeograficzne zróżnicowanie fitoplanktonu. 5

2
3. Produkcja pierwotna fitoplanktonu, jej podstawy, rozmieszczenie w czasie i przestrzeni oraz znaczenie
dla funkcjonowania ekosystemów morskich. 5

2
4. Zooplankton, struktura, migracje w czasie i przestrzeni, rozmieszczenie biogeograficzne oraz jego
znaczenie. 5

2
5. Nekton, ogólna charakterystyka organizmów, przystosowania do pelagicznego trybu życia,
rozmieszczenie biogeograficzne, wędrówki i znaczenie tej grupy organizmów. 5

2
6. Biocenozy specyficznego środowiska życia - wód głębokich, przystosowania, sposoby poboru
pokarmu i zależności troficzne. 5

2
7. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biologicznej i wykorzystanie materii organicznej przez składniki
biocenoz pelagicznych. Rola pętli mikrobiologicznej w morskim pelagialu. Pelagiczne łańcuchy trofi 5

18.  Rola pętli mikrobiologicznej w morskim pelagialu. Pelagiczne łańcuchy troficzne 5

Forma zajęć: laboratorium

51. Metody poboru prób organizmów planktonowych (fito- i zooplanktonu), i ich opracowanie. 5

52. Metody określania produkcji pierwotnej i wtórnej organizmów. 5

53. Modelowanie przepływu materii i energii w ekosystemach pelagicznych. 5

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu konwersatoryjnego.
Metody poszukujące: praca z różnymi źródłami informacji, metody aktywizujące (dyskusje). Praktyczne opanowanie
technik stosowanych w biologii morza: opracowywanie prób; wykonanie samodzielnego opracowania pisemnego.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A. (2002): Oceany Świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pliński M. (2007): Biologia organizmów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Radziejewska T., Masłowski J., Woźniczka A., Dworczak H. (2002): Oceanografia biologiczna, Wyd. Akademii Rolniczej,
Szczecin

Literatura podstawowa

Żmudziński L. (1990): Świat zwierzęcy Bałtyku, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w postaci testu z zadaniami otwartymi obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie wykonanych zadań praktycznych i przygotowanie odpowiedniego
opracowania w formie raportu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator na podstawie średniej ważonej

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 biocenozy pelagialu morskiego Ważona

5 biocenozy pelagialu morskiego [wykład] egzamin 0,60

5 biocenozy pelagialu morskiego [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

biogeografia mórz i oceanów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z rozmieszczeniem organizmów
morskich we wszechoceanie i czynnikami kształtującymi, ograniczającymi, bądź zagrażającymi temu rozmieszczeniu.

Wymagania wstępne:
Ukończone kursy Biologii, Hydrobiologii, Oceanografii biologicznej oraz Ekologii realizowane na kierunku
Oceanografia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego,
rozumie powiązania czynników biotycznych i
abiotycznych w morzach i oceanach

K_W011 EP1

Zna i rozumie czynniki wpływające na rozmieszczenia
życia w morzach i oceanach, charakteryzuje zespoły
organizmów różnych krain biogeograficznych. K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi wyszukiwać informacje posługując się pozycjami
literatury z zakresu biogeografii mórz i oceanów w języku
polskim i angielskim.

K_U031 EP3

Potrafi wyszukiwać w źródłach literaturowych informacje
dotyczące biologii i ekologii organizmów morskich,
zarówno w języku polskim jak i angielskim. K_U102 EP4

Potrafi wyszukiwać samodzielnie informacje z różnych
źródeł, jak systemy biblioteczne, Internet, dotyczące
rozmieszczenia organizmów morskich na kuli ziemskiej K_U033 EP5

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy kierunkowej. K_K011 EP6

Jest gotów do działań na rzecz zachowania
różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów
morskich.

K_K042 EP7

Jest gotów do przekazywania innym informacji
dotyczących zagrożeń wynikających z eksploatacji
środowiska morskiego

K_K033 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: biogeografia mórz i oceanów

Forma zajęć: wykład
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2
1. Zakres biogeografii mórz i oceanów, związki z innymi dyscyplinami naukowymi, przegląd
historycznych koncepcji biogeograficznych. 6

32. Czynniki środowiskowe a rozmieszczenie geograficzne organizmów morskich. 6

103. Kryteria wydzielania jednostek biogeograficznych. Przegląd krain biogeograficznych. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Charakterystyka poszczególnych krain biogeograficznych, podstawy wydzielenia, skuteczność granic.

6

52. Charakterystyka organizmów typowych dla poszczególnych krain biogeograficznych. 6

5
3. Gatuni endemiczne, eurychoryczne, kosmopolityczne, inwazyjne, drogi rozprzestrzeniania się
gatunków. 6

Wykład na podstawie autorskiego scenariusza, Projekty grupowe - referaty i prezentacje multimedialne na
ćwiczeniach realizowane w grupach 3-4 osobowych.Metody kształcenia

Wiktor K., Węsławski J. M., Żmijewska M. I. (1997): Biogeografia Morza, Wyd. UG. Gdańsk

Winogradowa M. E. (1988): Oceanobiologia, T. 1, Biologiczna struktura oceanu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa

Literatura podstawowa

Duxbury A.C., Duxbury A. B., Sverdrup K. (red.) (2002): Oceany Świata, PWNLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP8PREZENTACJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia - uzyskanie pozytywnych ocen z projektów grupowych realizowanych w formie prezentacji.
Wykłady -  zdanie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią z ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 biogeografia mórz i oceanów Arytmetyczna

6 biogeografia mórz i oceanów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 biogeografia mórz i oceanów [wykład] egzamin

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

bioindykacja środowisk wodnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania metod bioindykacyjnych do oceny stanu różnych typów wód,
monitorowania zmian środowiskowych oraz rekonstruowania zmian zachodzących w paleośrodowiskach.

Wymagania wstępne:
Ukończone kursy Biologii, Hydrobiologii, Oceanografii biologicznej oraz Ekologii realizowane na kierunku
Oceanografia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie znaczenie wpływu czynników środowiskowych
na skład i strukturę biocenoz różnych typów wód. K_W011 EP1

Rozumie podstawy zastosowania różnych organizmów
wodnych i formacji ekologicznych jako wskaźników
biologicznych.

K_W022 EP2

Zna podstawowe metody statystyczne i matematyczne,
rozumie potrzebę ich stosowania przy tworzeniu
indeksów biotycznych i określaniu spektrów
ekologicznych.

K_W083 EP3

W interpretacji wyników otrzymanych z zastosowania
metod bioindykacyjnych opiera się na podstawach
empirycznych,rozumiejąc sens wspomagania się
metodami statystycznymi.

K_W084 EP4

Zna programy komputerowe do oceny stanu wód na
podstawie wskaźników biologicznych. K_W095 EP5

Zna metody poboru prób i podstawowe przyrządy
stosowane dla celów bioindykacji. K_W096 EP6

umiejętności

Potrafi zaplanować proste badania mające na celu ocenę
stanu środowiska różnych typów wód.

K_U05
K_U121 EP7

Posługuje się programami komputerowymi do oceny
jakości wód i rekonstrukcji paleośrodowiskowych
bazujących na analizie zespołów organizmów
wskaźnikowych.

K_U05
K_U072 EP8

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ochrony środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej.

K_K03
K_K041 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: bioindykacja środowisk wodnych

Forma zajęć: wykład
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2
1. Podstawowe pojęcia zwiazane z bioindykacją, historia i kierunki rozwoju wykorzystania
biowskaźników. 6

62. Przegląd różnych grup organizmów wskaźnikowych. 6

33. Ramowa Dyrektywa Wodna i jej wdrożenie w Europie i w Polsce dotyczące biomonitoringu. 6

44. Wykorzystanie wkaźnikowych właściwości organizmów do rekonstrukcji paleośrodowiskowych. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

10
1. Przygotowanie prób, różne techniki przygotowywania preparatów mikroskopowych, praktyczne
opracowanie prób. 6

10
2. Prowadzenie doświadczeń z zastosowaniem biowskaźników

6

10
3. Zastosowanie podstawowych programów komputerowych w bioindykacji; funkcja transferowa w
paleorekonstrukcjach; konstruowanie wykresów stratygraficznych. 6

Prezentacje multimedialne na podstawie autorskiego scenariusza wykładów.
Praktyczne opanowanie technik i programów informatycznych stosowanych w bioindykacji środowisk wodnych.Metody kształcenia

Guz, K., Doroszkiewicz, W.  (2003): Kontrola i ocena jakości wody w ochronie środowiska i zdrowia publicznego, Ekologia i
Technika, R. 11, nr 4, s. 22-31

Zimny H. (2006): Ekologiczna ocena stanu środowiska: bioindykacja i biomonitoring., Agencja Reklamowo-Wydawnicza A.
Grzegorczyk, Warszawa

Literatura podstawowa

Adams, M. (red.) (2002): Biological Indicators of Aquatic Ecosystem  > Stress, CAB International, str. 656

Cairns J. Jr. (1982): Biological monitoring in water pollution, Pergamon Press

Smol J.P. (red.) 2002,  (2002): Pollution of lakes and rivers: a paleoenvironmental perspective, Hodder Arnold, str. 280

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w postaci testu mieszanego, z pytaniami otwartymi i wielokrotnego wyboru.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie wykonanych zadań praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 bioindykacja środowisk wodnych Arytmetyczna

6 bioindykacja środowisk wodnych [wykład] egzamin

6 bioindykacja środowisk wodnych [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-O-O-I-S-20/21Z

biologia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_45S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 51
laboratorium 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie podstawowej wiedzy biologicznej, poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie ożywionej, istotnych
mechanizmów współzależności i współdziałania procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach
organizacji życia, przegląd systematyczny świata ożywionego.

Wymagania wstępne: Opanowanie biologicznych treści dydaktycznych realizowanych na wcześniejszych etapach kształcenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna poziomy organizacji życia, budowę i właściwości
materii żywej, składniki chemiczne żywych układów,
budowę komórki, podstawowe mechanizmy
dziedziczności, podstawowe podziały systematyczne,
podaje cechy charakterystyczne podstawowych grup
taksonomicznych.

K_W011 EP1

Zna i rozumie procesy chemiczne związane z życiem. Zna
mechanizmy współzależności i współdziałania procesów
biologicznych zachodzących na różnych poziomach
życia.

K_W022 EP2

umiejętności

Potrafi wyszukiwać i posługuje się ze zrozumieniem
pozycjami literatury z zakresu biologii, zarówno w języku
polskim oraz czyta proste teksty popularnonaukowe w
języku obcym.

K_U031 EP3

Potrafi aktualizować swoja wiedzę biologiczną,
analizować i interpretować różne zjawiska opierając się
na różnych źródłach wiedzy, jak literatura, prasa
popularnonaukowa czy zasoby Internetu.

K_U07
K_U092 EP4

kompetencje społeczne
Rozumie specyfikę nauk biologicznych, dostrzega
nieustanny postęp wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie.

K_K02
K_K061 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: biologia

Forma zajęć: wykład

21. Poziomy ogranizacji życia 1

22. Budowa i właściwości materii żywej. Składniki chemiczne żywych układów 1

23. Procesy chemiczne związane z zyciem 1

1/3



24. Komórka jako jednostka życia - składniki i struktura komórki 1

25. Charakterystyka struktury i funkcji tkanek 1

26. Podział komórek - mitoza i mejoza 1

27. Podstawowe mechanizmy dziedziczności 1

28. Rozmnażanie ogranizmów 1

149. Podstawy systematyki oraz przegląd podstawowych grup taksonomicznych 1

Forma zajęć: laboratorium

31. Podstawowe zasady pracy w laboratorium biologicznym 1

42. Motody dokonywania obserwacji biologicznych i ich dokumentacji 1

33. Mikroskopia światlna 1

34. Zastosowanie różnych rodzajów mikroskopów do obserwacji biologicznych 1

175. Przegląd podstawowych grup taksonomicznych 1

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładów. Metody poszukujące: praca z różnymi
źródłami informacji, metody aktywizujące (dyskusje). Praktyczne opanowanie technik stosowanych w biologii:
wykonywanie różnych typów preparatów biologicznych, mikroskopia, dokumentacja biologiczna.

Metody kształcenia

Solomon E.P., Berg L.R.., Martin D.W. (2007): Biologia, MULTICOLiteratura podstawowa

A.J. Lack, D.E. Evans (2003): Biologia Roślin, PWN

P.C. Winter, C.I. Hickey, H.L. Fletcher (2006): Genetyka, PWN

R.D. Jurd.  (2003): Biologia zwierząt, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w postaci testu wielokrotnego wyboru obejmujący wiedzę z wykładów oraz zaleconej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie poprawnie wykonanych zadań praktycznych oraz dokumentacji (zeszytu
ćwiczeń).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 biologia Arytmetyczna

1 biologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 biologia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Przedmiot A [moduł]

bioróżnorodność morska, zagrożenia i ochrona
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_76S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zagadnieniami dotyczącymi
bioróżnorodności morskiej, jej zagrożeniami i ochroną

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: ekologia, hydrobiologia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania życia w
morzach i oceanach z uwzględnieniem kwestii
bioróżnorodności

K_W041 EP1

zna najważniejsze problemy związane z zagrożeniami i
ochroną bioróżnorodności morskiej K_W102 EP4

umiejętności
ze zrozumieniem posługuje się pozycjami literatury z
zakresu bioróżnorodności morskiej K_U031 EP2

kompetencje społeczne
uświadamia potrzebę ochrony środowiska z potrzebą
eksploatacji zasobów morskich K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: bioróżnorodność morska, zagrożenia i ochrona

Forma zajęć: wykład

51. Pojęcie bioróżnorodności morskiej 3

52. Zagrożenia bioróżnorodności morskiej 3

53. Ochrona bioróżnorodności morskiej 3

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Wskaźniki bioróżnorodności 3

52. Czynniki wpływające na zagrożenie utraty bioróżnorodności 3

53. Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności 3

wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem środków wizualizacji, zajęcia praktycznej nauki wyliczania
indeksów bioróżnorodnościMetody kształcenia
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Gjerde K.M.  (2006): Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters and High Seas, UNEP Regional Seas Reports and Studies
no. 178, UNEP/IUCN, Switzerland

Literatura podstawowa

Marciniak K.  (2013): Ochrona patentowa bioróżnorodności morskiej poza granicami jurysdykcji państw oraz problemy z
zastosowaniem reżimu własności intelektualnej (TRIPS), Prawo Morskie, t. XXIX

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów, ocena z ćwiczeń z wykonanych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 bioróżnorodność morska, zagrożenia i ochrona Arytmetyczna

3 bioróżnorodność morska, zagrożenia i ochrona [wykład]
zaliczenie z
oceną

3
bioróżnorodność morska, zagrożenia i ochrona [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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

biostratygrafia w oceanografii
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 30 ZO

wykład 20 ZO

Razem 50 4

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW  DĄBEK

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW  DĄBEK

Cele przedmiotu:
Znajomość znaczenia makro- i mikroskamieniałości fauny morskiej w biostratygrafii i paleoekologii. Zrozumienie
mechanizmów ewolucji organizmów morskich.

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wcześniej zaliczonych przedmiotów związanych z
problematyką oceanografii biologicznej i geologii morza.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
rozumie i interpretuje zależności między procesami
biologicznymi zachodzącymi w czasie i przestrzeni a
odzwierciedleniem ich w zapisie osadowym

K_W02
K_W031 EP1

umiejętności
do poznawania i interpretacji zależności
biostratygraficznych potrafi wykorzystywać informacje
zaczerpnięte z różnych źródeł

K_U03
K_U061 EP2

kompetencje społeczne
wykazuje gotowość do współpracy z innymi dla
rozwiązywania problemów związanych z podejmowanymi
zadaniami

K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: biostratygrafia w oceanografii

Forma zajęć: wykład

4
1. Wprowadzenie do biostratygrafii osadów morskich. Modele wiekowe i tempo sedymentacji. Masowe
ekstynkcje w dziejach geologicznych. 6

4
2. Metody biostratygraficzne datowania osadów morskich. Kalibracja i korelacja różnych typów danych
biostratygraficznych. 6

23. Mikrofosylia  i makrofosylia w osadach morskich jako podstawa biostratygrafii. 6

44. Przegląd mikroorganizmów krzemionkowych w osadach morskich. 6

45. Przegląd mikroorganizmów wapiennych w osadach morskich. 6

26. Szacowanie tempa ewolucji mikroorganizmów morskich i ich zapisu kopalnego. 6

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Podstawowe metody pozyskiwania danych biostratygraficznych. Bazy danych biostratygraficznych.

6
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6
2. Mikrofosylia krzemionkowe: preparatyka i identyfikacja w osadach morskich.

6

63. Mikrofosylia wapienne: preparatyka i identyfikacja w osadach morskich. 6

34. Makrofosylia: identyfikacja w osadach morskich. 6

45. Określanie tempa akumulacji osadu na podstawie zebranych danych biostratygraficznych. 6

46. Graficzne metody przedstawiania danych biostratygraficznych. 6

37. Zegar molekularny - korelacja zapisu kopalnego z danymi molekularnymi. 6

Wykład informacyjny i problemowy, praca w laboratoriumMetody kształcenia

Lehmann U., Killmer G.,  (1991):  Bezkręgowce kopalne, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Radwańska U., (1999): Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii, Wyd. naukowe INVIT, Warszawa

Walanus A, Goslar T. (2009): datowanie radiowęglowe, AGH, Kraków

Literatura podstawowa

Bieda F.  (1966): Paleozoologia cz. I i II, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Dzik J. (1997): Dzieje życia na Ziemi, PWN, Warszawa

McAlester A.L. (1979): Historia życia, Biblioteka Nauk o Ziemi  PWN, Warszawa

Raup D.M., Stanley S.M. (1984): Podstawy paleontologii, PWN, Warszawa

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

50Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2PROJEKT

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium z zakresu wykładów, wykonanie projektu z zakresu laboratorium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 biostratygrafia w oceanografii Arytmetyczna

6 biostratygrafia w oceanografii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 biostratygrafia w oceanografii [wykład]
zaliczenie z
oceną

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-O-O-I-S-20/21Z

chemia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_46S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 51
laboratorium 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA BUCIOR-KWACZYŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i nieorganicznej oraz elementami chemii
organicznej. Zaznajomienie studentów z nowoczesnymi teoriami budowy atomów, cząsteczek chemicznych oraz
wiązań chemicznych. Wprowadzenie najważniejszych typów reakcji związków nieorganicznych j i nowoczesnych teorii
kwasów i zasad. Zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi równowag chemicznych, efektów
energetycznych reakcji chemicznych i przemian fazowych oraz kinetyki chemicznej. Wykład powinien przygotować
studentów do powiązania właściwości chemicznych i fizycznych oraz ich znaczenia i zastosowań w innych dziedzinach
nauki. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu nabycie przez studentów umiejętności praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy oraz doskonalenia pracy laboratoryjnej zgodnej z dobrymi praktykami pracy w laboratorium
chemicznym (posługiwania się urządzeniami laboratoryjnymi, szkłem chemicznym i odczynnikami, przygotowania
roztworów, wykonywania podstawowych oznaczeń chemicznych, prowadzenia reakcji z wykorzystaniem kwasów i
zasad oraz reakcji redoks).

Wymagania wstępne: Znajomość chemii realizowanej na poziomie podstawowym w szkole średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe pojęcia chemii oraz prawa chemiczne K_W011 EP1

rozumie oraz potrafi wytłumaczyć zjawiska równowagi
chemicznej, efektów energetycznych reakcji
chemicznych i przemian fazowych, korozji
elektrochemicznej,

K_W022 EP2

opisuje budowę pierwiastków i związków chemicznych i
rozróżnia wiązania chemiczne: atomowe, jonowe,
atomowe spolaryzowane, metaliczne, oddziaływania
międzycząsteczkowe,

K_W053 EP3

umiejętności

potrafi planować i wykonywać proste badania
laboratoryjne - oznaczanie pH, gęstości i barwy wody,
prowadzenia reakcji z kwasami i zasadami oraz reakcji
redoks oraz analizować ich wyniki,

K_U041 EP4

potrafi analizować wyniki badań laboratoryjnych i
rozwiązywać problemy w oparciu o prawo równowagi
chemicznej, regułę przekory, teorie dysocjacji, hydrolizy i
korozji,

K_U072 EP5

kompetencje społeczne

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własnej pracy w
laboratorium chemicznym i umie postępować z
zagrożeniami chemicznymi.

K_K061 EP6

potrafi współdziałać i działać w sposób przedsiębiorczy K_K052 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: chemia

Forma zajęć: wykład

21. Budowa materii: pojęcia podstawowe, jednostki skali atomowej, podstawowe definicje. 1

2
2. Układ okresowy pierwiastków. Charakterystyka poszczególnych okresów. Rodziny główne.
Okresowość własności chemicznych pierwiastków 1

4
3. Budowa atomu: liczby kwantowe, stany energetyczne elektronów, zapis struktury elektronowej
atomów. Powłoki i podpowłoki elektronowe. Postulaty Bohra. Równanie Schrödingera. Budowa jądra
atomowego. Izo

1

2
4. Budowa cząsteczek. Krzywa energii potencjalnej cząsteczki dwuatomowej, energia dysocjacji
wiązania, wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe (wiązania jonowe, atomowe, metaliczne,
pośrednie, siłami

1

25. Klasyfikacja, własności i otrzymywanie związków nieorganicznych (tlenki, zasady, kwasy, sole). 1

2
6. Typy reakcji chemicznych: reakcje syntezy, analizy i wymiany; reakcje egzo- i endotermiczne, reakcje
homo- i heterogeniczne; odwracalne i nieodwracalne. Reakcje redox, stopień utlenienia. 1

4
7. Węglowodory nasycone i nienasycone. Najważniejsze klasy związków organicznych (alkohole,
aldehydy, ketony, kwasy, estry, etery, aminy). Reakcje związków organicznych (przyłączanie,
podstawianie dysmut

1

4
8. Szybkość reakcji chemicznych. Równowagi fazowe. Definicja fazy, temperatura przejścia fazowego.
Linie równowag faz. Wykresy fazowe układów jednoskładnikowych (węgla, żelaza). Reguła faz Gibbsa.
Układy

1

2
9. Energia wewnętrzna, entalpie przemian chemicznych, entropia, potencjał termodynamiczny.
Termodynamiczna skala temperatury. Elektroliza, prawa Faradaya. Szereg napięciowy metali. Ogniwa
galwaniczne. Po

1

2
10. Ogólne cechy spektroskopii. Widma rotacyjne, oscylacyjne, cząsteczek dwuatomowych, widma
oscylacyjno-rotacyjne, charakterystyka przejść elektronowych. Fluorescencja i fosforescencja. Ogólne
zasady akc

1

2
11. Ciała bezpostaciowe i krystaliczne. Elementy krystalografii: komórka elementarna, sieć przestrzenna
kryształu, zakłady krystalograficzne. Defekty sieci krystalicznych. 1

2
12. Procesy zachodzące na powierzchniach ciał stałych (wzrost powierzchni, skład powierzchni,
adsorpcja, aktywność katalityczna powierzchni). 1

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Praca w laboratorium chemicznym: zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, regulamin
pracowni, sposoby postępowania z odpadami chemicznymi, podstawowy sprzęt laboratoryjny. 1

2
2. Roztwory: definicja i podział, procesy rozpuszczania, mol i masa molowa, sposoby wyrażania stężeń
roztworów. 1

23. Koloidy: podział, metody otrzymywania i właściwości układów koloidalnych. Metody badań. 1

2
4. Dysocjacja elektrolityczna: definicja, stopień dysocjacji elektrolitycznej, stała równowagi. Prawo
rozcieńczeń Ostwalda. Teoria kwasów i zasad wg Brönsteda-Lovry'ego. Teoria elektrolitów mocnych
Debye

1

2
5. Wykładnik stężenia jonów hydroniowych: stała autojonizacji wody, iloczyn jonowy wody. Definicja pH
według Sörensena, skala pH, metody pomiaru pH. 1

2
6. Reakcje elektrolitów z wodą: definicja hydrolizy, równania reakcji hydrolizy soli. Stała i stopień
hydrolizy. 1

4
7. Korozja: definicja i podział korozji. Korozja w ujęciu elektrochemicznym. Jakościowa metoda badania
procesów korozji. Ochrona przed korozją. 1

4
8. Szybkość reakcji chemicznych: definicja, stała szybkości reakcji, rząd reakcji, równanie kinetyczne.
Wpływ stężenia, temperatury, katalizatorów na szybkość reakcji. Reakcje odwracalne, prawo równowagi 1

2
9. Mieszaniny buforowe: definicja i podział buforów, mechanizm działania roztworu buforującego,
obliczanie stężenia jonów hydroniowych różnych buforów. 1

4
10. Reakcje oksydacyjno-redukcyjne (część I i II): definicja redukcji, utleniania, przykłady reduktorów i
utleniaczy. Stopień utlenienia. Układanie równań reakcji redoks. Metoda reakcji połówkowych. 1

2
11. Kataliza: definicja i podział. Mechanizm reakcji katalitycznych. Rola i działanie katalizatorów. Kataliza
homogeniczna i heterogeniczna. 1

2
12. Właściwości fizyczne wody: przezroczystość, mętność, barwa, zapach, gęstość, napięcie
powierzchniowe, potencjał oksydacyjno-redukcyjny, przewodnictwo elektrolityczne wody. 1

Wykład informacyjny realizowany metodami podającymi i problemowymi z użyciem środków multimedialnych,
ćwiczenia laboratoryjne metodami praktycznymi, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

2/3



Atkins P.W. (2003): Chemia fizyczna, PWN

Barycka I., Skudlarski K. (2001): Podstawy chemii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L. (2002): Chemia nieorganiczna, PWN

Stundis H., Trześniowski W., Żmijewska S. (1995): Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej, Skrypt WSM

Literatura podstawowa

Pauling L., Pauling P. (1998): Chemia, PWN

Sienko M.J., Plane R.A. (1980): Chemia, podstawy i własności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin ustny
Ćwiczenia laboratoryjne: wykonanie wszystkich ćwiczeń, pozytywne oceny ze sprawdzianu oraz
sprawozdań/protokołów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocena z ćwiczeń i sprawdzianu.
Średnia arytmetyczna z ćwiczeń i wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 chemia Arytmetyczna

1 chemia [wykład] egzamin

1 chemia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Ochrona i inżynieria strefy brzegowej [moduł]

coastal protection and engineering
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 10 ZO

wykład 10 E

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń stabilności brzegów i ich przyczyn, a także z metodami
ochrony brzegów, stosowanymi we współczesnej inżynierii brzegowej. Kształtowanie umiejętności powiązania
zachodzących w strefie brzegowej zjawisk i procesów z inżynierską działalnością człowieka w tej strefie.

Wymagania wstępne:
Ukończony kurs z zakresu geologii morza, fizyki morza oraz geomorfologii brzegów morskich lub dynamiki strefy
brzegowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem środowiska morskiej strefy
brzegowej.

K_W051 EP1

Opisuje i interpretuje zjawiska zachodzące pod wpływem
inżynierskiej działalnosci człowieka w przyrodzie
ożywionej i nieożywionej brzegu morskiego K_W012 EP2

Ma wiedzę na temat podstawowych kategorii
pojęciowych i terminologii stosowanej w inżynierii
brzegowej i morfodynamice brzegów oraz zna
stosowane metody ochrony brzegów

K_W073 EP3

umiejętności

wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie literatury przedmiotu oraz syntezy informacji z
różnych źródeł i danych pozyskiwanych przez siebie w
wyniku prowadzonych obserwacji

K_U02
K_U071 EP4

Potrafi identyfikować występujące w strefie brzegowej
morza przyczyny zagrożeń erozją i zaproponować
metody zapobiegania ich skutkom

K_U012 EP5

Potrafi przewidzieć oddziaływanie zabiegów
inżynierskich i różnych metod ochrony brzegu na rozwój
brzegów

K_U093 EP6

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ochrony środowiska morskiej strefy
brzegowej i zachowania jej georóżnorodności i
różnorodności biologicznej

K_K041 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: coastal protection and engineering

Forma zajęć: wykład

1/3



11. Czynniki wpływające na przebudowę brzegów morskich. Ewolucja profilu brzegowego 6

12. Metody umacniania brzegu. Definicje i kategorie umocnień brzegowych. 6

2
3. Naturalne metody umacniania brzegu. Biologiczne utrwalanie wydm i stabilizacja zboczy
klifowych. 6

44. Sztuczne umacnianie brzegu. Czynne i bierne budowle hydrotechniczne. 6

05. Sztuczne zasilanie brzegu. Wały przeciwpowodziowe. 6

26. Kryteria planowania i projektowanie umocnień brzegu i dna 6

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Kryteria planowania umocnień brzegowych. 6

4
2. Analiza oddziaływania różnych metod ochrony na procesy erozji, transportu i akumulacji
materiału osadowego. 6

33. Wybór koncepcji i sposobu umocnienia wybranego odcinka brzegu. 6

24. Przygotowanie referatu i prezentacji wybranej metody ochrony brzegu. 6

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmu, wyjaśniające opisywane zjawiska i zależności.
Ćwiczenia: praca na schematach i modelach z  komputerową analizą wyników.Metody kształcenia

Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R.  (1993): Ochrona brzegów morskich, IBW PAN, Gdańsk

Cooper J.A.G., Pilkey O.H. (red.) (2012): Pitfalls of Shoreline Stabilization: Selected Case Studies, Coastal Research Library
3, Springer

Dubrawski R., Zawadzka-Kahlau E., (red.)  (2006): Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich,, Instytut Morski Gdańsk

Kostrzewski A., Musielak S.,  (2008): Współczesne przemiany rzeźby wybrzeża Południowego Bałtyku. W: Współczesne
przemiany rzeźby Polski, red. L. Starkel i in., , IGIGP, Kraków

Musielak S., (2006): Geneza i funkcjonowanie systemu przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. W: ZZOP t.2 Brzeg Morski -
zrównoważony,  red. K. Furmańczyk, , INoM US, Szczecin

Pruszak Z., (1999): Dynamika brzegów i dna morskiego., IBW PAN, Gdańsk

Reeve D., Chadwick A., Fleming Ch. (2004): Coastal Engineering. Processes, Theory and Design Practice, Spon Press,
Taylor & Francis Grou, London–New York

Literatura podstawowa

Dudzińska-Nowak J. (2006): Coastline Long-term Changes of the Selected Area of the  Pomeranian Bay, w: Tubielewicz A.
(red), Coastal Dynamic, Geomorphology and Protection, EUROCOAST–LITTORAL, Gdańsk

Onoszko J., Tarnowska M., Zeidler R., (1980): Hydrodynamiczne badania modelowe..., Cz. I. Hydro- i litodynamiczne procesy
w morskiej strefie brzegowej, , PWN, Warszawa

Reeve D. (2010): Risk and reliability: coastal and hydraulic engineering, Spoon Press, Taylor & Francis Group, London–New
York

Schwartz M. L., (red.) (2005): Encyclopedia of coastal science,, Springer, Washington

Zawadzka-Kahlau E., (1999): Tendencje rozwojowe brzegów Bałtuku Południowego, GTN, Gdańsk

Zeidler R.,  (1993): Studium ochrony polskiego brzegu w warunkach przyspieszonego wzrostu poziomu morza (efektu
szklarniowego), , Inżynieria morska i geotechnika, nr 1,  Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP7EGZAMIN PISEMNY

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Zdanie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za wykonanie poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 coastal protection and engineering Arytmetyczna

6 coastal protection and engineering [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 coastal protection and engineering [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Przedmiot B [moduł]

dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2821_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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zrozumienie  procesów i ich wzajemnych zależności  w kształtowaniu  brzegów morskich. Poznanie podstawowych
metod badawczych oraz stosowanych sposobów ochrony strefy brzegowej.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu fizyki i chemii niezbędna dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane
ze strukturą i funkcjonowaniem środowiska
przyrodniczego strefy brzegowej.

K_W011 EP1

Zna podstawowe metody ochrony strefy brzegowej. K_W072 EP2

Zna podstawowe metody badawcze stosowane przy
analizie dynamiki strefy brzegowej. K_W083 EP3

umiejętności

Ze zrozumieniem wykorzystuje informacje zawarte w
publikacjach z zakresu morfodynamiki strefy
brzegowej.

K_U031 EP4

Wykazuje umiejętność formułowania wniosków
uogólniających na podstawie szeregu danych
charakteryzujących dynamikę morskiej strefy brzegowej. K_U022 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do współdziałania z administracją gmin
nadmorskich w szerzeniu wiedzy na temat procesów
zachodzących w strefie brzegowej oraz metod ochrony
brzegów.

K_K071 EP8

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy potrzebnej
do poznania dynamiki strefy brzegowej i konieczności jej
poszerzania.

K_K012 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony

Forma zajęć: wykład

21. Granice i podział morskiej strefy brzegowej. Typy brzegów. 4

32. Oddziaływanie falowania, wahań poziomu wody, pływów oraz prądów morskich na strefę brzegową. 4

1/3



23. Zależność profilu brzegu od budowy geologicznej. Abrazja brzegów i jej rodzaje. 4

24. Poprzeczne i wzdłużbrzegowe przemieszczanie osadów. Potok rumowiska. 4

25. Morfodynamiczna analiza rzeźby strefy brzegowej. 4

26. Metodyka badań dynamiki strefy brzegowej. 4

27. Metody ochrony brzegów i ich oddziaływanie na rozwój wybrzeża 4

Forma zajęć: ćwiczenia

81. Analiza zróżnicowania typów wybrzeży i ich dynamiki. 4

72. Analiza form i  struktur sedymentacyjnych strefy brzegowej. 4

Wykłady autorskie z prezentacjami multimedialnymi i filmami.Metody kształcenia

Furmańczyk K. (1994): Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych
południowych wybrzeży Bałtyku. , US, Szczecin

Kostrzewski A., Musielak S. (2008): Współczesne przemiany rzeźby wybrzeża Południowego Bałtyku. W: Współczesne
przemiany rzeźby Polski (red. L. Starkel i in.). Współczesne przemiany rzeźby wybrzeża Południowego Bałtyku. W:
Współczesne przemiany rzeźby Polski (red. L. Starkel i in.). 327-348     , IGIP UJ, Kraków

Musielak S. (2006): Geneza i funkcjonowanie systemu przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. W: ZZOP t.2 Brzeg Morski
zrównoważony (pod red. K. Furmańczyka). 11-25 , INOM US, Szczecin

Pruszak Z. (1999): Dynamika brzegów i dna morskiego. s. 463, IBW PAN, Gdańsk

Rudowski S. (1962): Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce. Studia Geologica Polonica vol.12, s. 541-573, Warszawa

Rudowski S. (1986): Środowisko sedymentacyjne rewowego wybrzeża morza bezpływowego na przykładzie południowego
Bałtyku. Studia Geologica Polonica vol.87, s. 86, Wyd. Geol., Warszawa

Subotowicz W. (1982): Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski, s. 153, Ossolineum, Gdańsk

Zawadzka-Kahlau E. (2012): Morfodynamika brzegów wydmowych południowego Bałtyku, s. 353, Uniwersytet Gdański,
Gdańsk

Literatura podstawowa

Dubrawski R., Zawadzka-Kahlau E. (2006): Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich, s. 302, Instytut Morski, Gdańsk

Leontiew O. K., Nikiforow l. G., Safianow G.A. (1982): Geomorfologia brzegów morskich, ss. 332, Wyd. Geologiczne,
Warszawa

Łabuz T. A. (2005): Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku, s. 19-47, Czasopismo Geograficzne 76 (1-2)

Migoń P. (2006): Geomorfologia. R. 15. Geomorfologia wybrzeży, s. 383-420, PWN, Warszawa

Musielak S. (1997): Brzegi mórz i oceanów, W: Encyklopedia geograficzna Świata, Tom VII Oceany i morza, s. 55-81,
OPRES, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: kolokwium z części teoretycznej wykładu i zalecanej literatury oraz wykonanie projektów.
Warunki zaliczenia: pozytywna oceny z kolokwium oraz projektów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz z ćwiczeń projektowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony Arytmetyczna

4
dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony
[wykład]

zaliczenie z
oceną

4
dynamika strefy brzegowej, metody jej pomiaru i ochrony
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Ekologia biocenoz osadów morskich [moduł]

ecology of marine benthic communities
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 10 ZO

wykład 10 E

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. TERESA  RADZIEJEWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. TERESA  RADZIEJEWSKA

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z współzależnościami między
występowaniem, strukturą i różnorodnością biocenoz bentonicznych a rozmieszczeniem, właściwościami i
zmiennością osadów dennych

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z geologii i sedymentologii morza, ekologii i oceanografii biologicznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie i opisuje podstawowe procesy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem biocenoz bentonicznych

K_W01
K_W02
K_W09

1 EP1

rozumie i charakteryzuje podstawowe zależności
pomiędzy struktura biocenoz bentonicznych a facjami
morskimi i środowiskami sedymentacyjnymi, w których
te biocenozy występują

K_W022 EP2

rozumie i określa znaczenie zmienności struktury i
funkcjonowania biocenoz bentonicznych w
ekosystemach morskich

K_W01
K_W06
K_W10

3 EP3

umiejętności

potrafi posługiwać się różnymi źródłami informacji dla
uzyskania danych na temat struktury i funkcjonowania
biocenoz bentonicznych i właściwości ich siedlisk K_U031 EP4

potrafi syntetyzować informacje uzyskane z różnych
źródeł dla scharakteryzowania zależności między
strukturą i funkcjonowaniem zespołów bentosu a
procesami zachodzącymi w środowisku
sedymentacyjnym

K_U01
K_U02
K_U03

2 EP5

wykazuje umiejętność posługiwania się właściwą
terminologią oceanograficzną, geologiczną i ekologiczną
w dyskusjach dotyczących zagadnień związanych z
ekologią zespołów bentosu

K_U08
K_U093 EP6

kompetencje społeczne

docenia znaczenie minimalizowania skutków ingerencji
człowieka w środowisko osadów dennych, związane z
eksploatacją zasobów, dla prawidłowego funkcjonowania
ekosystemu morskiego

K_K03
K_K04
K_K07

1 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/3



Przedmiot: ecology of marine benthic communities

Forma zajęć: wykład

21. Właściwości osadu dennego o podstawowym znaczeniu dla bytowania fauny i flory dennej 5

2
2. Organizmy środowiska osadowego i ich zespoły: klasyfikacja, zmienność i stabilność,
bioróżnorodność 5

23. Oddziaływanie toni wody na środowiska osadowe dna: sprzężenia typu pelagial-bental 5

2
4. Procesy biogeochemiczne w osadach dennych: rola mikroorganizmów. Modyfikacja własności
osadów morskich jako skutek aktywności życiowej organizmów bentosu 5

2
5. Naturalne i antropogeniczne zaburzenia środowiska osadowego: ocena poziomu zaburzenia na
podstawie zmian w biocenozach bentonicznych 5

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Wpływ cech środowiska osadowego na rozmieszczenie, liczebność i zróżnicowanie biocenoz
bentonicznych 5

42. Metody analizy bioróżnorodności bentosu 5

33. Metody określania struktury biocenoz bentonicznych 5

Wykład autorski na podstawie prezentacji multimedialnych. Wyszukiwanie danych, analiza porównawcza, prezentacja
wyników analiz.Metody kształcenia

Eleftheriou A., McIntyre A. (eds) (2005): Methods for the Study of Marine Benthos. Third Edition, Blackwell Publishing, Oxford

Gray J.S., Elliott M. (2009): Ecology of Marine Sediments. From Science to Management. Second Edition, Oxford University
Press, Oxford

Snoeijs-Leijonmalm P., Schubert H., Radziejewska T. (eds) (2017): Biological Oceanography of the Baltic Sea, Springer,
Dordrecht

Literatura podstawowa

Artykuły naukowe i popularno naukowe zalecane na bieżąco na zajęciachLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

pozytywna ocena z egzaminu pisemnego, ocena z wykonanych zadań z ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ecology of marine benthic communities Arytmetyczna

5 ecology of marine benthic communities [wykład] egzamin

5 ecology of marine benthic communities [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Ekologia [moduł]

ecology
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_67S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 1 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 10 ZO

wykład 10 ZO

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi interakcji pomiędzy organizmami a ich środowiskiem, z metodami
badawczymi stosowanymi w ekologii oraz z metodami ochrony środowiska. Wykształcenie umiejętności analizy
danych odnoszących się do różnych aspektów w/w interakcji

Wymagania wstępne: Wiedza biologiczna i ekologiczna uzyskana na wcześniejszych etapach kształcenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia i prawa ekologiczne
odnoszące się do struktury i funkcjonowania środowiska
naturalnego Ziemi; identyfikuje podstawowe kategorie
ekologiczne i , mechanizmy związane z działaniem
podstawowych praw ekologicznych

K_W01
K_W02
K_W04

1 EP1

rozumie i potrafi interpretować procesy i zjawiska
związane ze współoddziaływaniem środowiska i
zespołów organizmów żywych

K_W03
K_W05
K_W06

2 EP2

zna podstawowe metody i formy ochrony środowiska
naturalnego i różnorodności biologicznej na Ziemi K_W09

K_W103 EP3

umiejętności

posługuje się ze zrozumieniem literaturą dotyczącą
procesów i zjawisk ekologicznych

K_U03
K_U101 EP4

wyszukuje informacje niezbędne do wykonywanych
analiz korzystając z dostępnych ich źródeł

K_U07
K_U102 EP5

porównuje strukturę i funkcjonowanie różnych
ekosystemów na Ziemi analizując zestawy danych
odnoszących się do konkretnych procesów
zachodzących w różnych ekosystemach

K_U01
K_U02
K_U07

3 EP6

potrafi, po ukierunkowaniu przez opiekuna naukowego,
samodzielnie zdobywać wiedzę ekologiczną niezbędną
do interpretacji analizowanych problemów K_U134 EP7

1/3



kompetencje społeczne

mając świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego

K_K01
K_K021 EP8

rozumie potrzebę ochrony środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej

K_K03
K_K04
K_K06

2 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ecology

Forma zajęć: wykład

11. Fizyczne i chemiczne czynniki ograniczające występowanie organizmów; nisze ekologiczne 1

12. Migracje i rozprzestrzenianie się gatunków; selekcja siedlisk 1

1
3. Oddziaływanie między organizmami na poziomie populacji; wskaźniki struktury populacji, jej
demografia i regulacja jej liczebności 1

14. Interakcje na poziomie biocenozy i ekosystemu 1

25. Typy ekosystemów i energetyczne podstawy ich funkcjonowania 1

26. Różnorodność biologiczna, inwazje biologiczne 1

2
7. Ekologia a ochrona środowiska, rozwój zrównoważony; praktyczne zastosowania wiedzy
ekologicznej 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów naziemnych 1

2
2. Procesy i zjawiska związane z ochroną gleb, antropogeniczne oddziaływania na gleby, odpady
stałe 1

2
3. Procesy i zjawiska związane z ochroną powietrza, emisje zanieczyszczeń do atmosfery i ich
monitoring 1

2
4. Procesy i zjawiska związane z ochroną wód powierzchniowych, eutrofizacja, zanieczyszczenia,
odpady płynne 1

25. Bioróżnorodność: pojęcie, metody określania 1

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu,
Wyszukiwanie danych, analiza porównawcza,  prezentacja wyników analizMetody kształcenia

Krebs Ch. J.,  (2009): he Experimental Analysis of Distribution and Abundance, University of British Columbia, Vancouver

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R (2001): Instant Notes Ecology, Taylor & Francis
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
prezentacje multimedialne (projekty indywidualne)
Kolokwium pisemne z zakresu wykładów i literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 ecology Arytmetyczna

1 ecology [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 ecology [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Ekologia biocenoz osadów morskich [moduł]

ekologia biocenoz osadów morskich
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z współzależnościami między
występowaniem, strukturą i różnorodnością biocenoz bentonicznych a rozmieszczeniem, właściwościami i
zmiennością osadów dennych

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z geologii i sedymentologii morza, ekologii i oceanografii biologicznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie i opisuje podstawowe procesy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem biocenoz bentonicznych K_W021 EP1

rozumie i charakteryzuje podstawowe zależności
pomiędzy struktura biocenoz bentonicznych a facjami
morskimi i środowiskami sedymentacyjnymi, w których
te biocenozy występują

K_W042 EP2

rozumie i określa znaczenie zmienności struktury i
funkcjonowania biocenoz bentonicznych w
ekosystemach morskich

K_W043 EP3

umiejętności

potrafi posługiwać się różnymi źródłami informacji dla
uzyskania danych na temat struktury i funkcjonowania
biocenoz bentonicznych i właściwości ich siedlisk K_U031 EP4

potrafi syntetyzować informacje uzyskane z różnych
źródeł dla scharakteryzowania zależności między
strukturą i funkcjonowaniem zespołów bentosu a
procesami zachodzącymi w środowisku
sedymentacyjnym

K_U03
K_U062 EP5

wykazuje umiejętność posługiwania się właściwą
terminologią oceanograficzną, geologiczną i ekologiczną
w dyskusjach dotyczących zagadnień związanych z
ekologią zespołów bentosu

K_U093 EP6

kompetencje społeczne

docenia znaczenie minimalizowania skutków ingerencji
człowieka w środowisko osadów dennych, związane z
eksploatacją zasobów, dla prawidłowego funkcjonowania
ekosystemu morskiego

K_K041 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

1/2



Przedmiot: ekologia biocenoz osadów morskich

Forma zajęć: wykład

31. Właściwości osadu dennego o podstawowym znaczeniu dla bytowania fauny i flory dennej 5

3
2. Organizmy środowiska osadowego i ich zespoły: klasyfikacja, zmienność i stabilność,
bioróżnorodność 5

33. Oddziaływanie toni wody na środowiska osadowe dna: sprzężenia typu pelagial-bental 5

3
4. Procesy biogeochemiczne w osadach dennych: rola mikroorganizmów. Modyfikacja własności
osadów morskich jako skutek aktywności życiowej organizmów bentosu 5

3
5. Naturalne i antropogeniczne zaburzenia środowiska osadowego: ocena poziomu zaburzenia na
podstawie zmian w biocenozach bentonicznych 5

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Wpływ cech środowiska osadowego na rozmieszczenie, liczebność i zróżnicowanie biocenoz
bentonicznych 5

52. Metody analizy bioróżnorodności bentosu 5

53. Metody określania struktury biocenoz bentonicznych 5

Wykład na podstawie autorskiego scenariusza
Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem sprzętu do poboru i analizy prób materiału i organizmów bentonicznych
Ćwiczenia nakierowane na analizę zestawów danych i ich prezentację

Metody kształcenia

Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A. (2002):  Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Artykuły popularno naukowe zalecane na bieżąco na zajęciachLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury. Wykonanie zadań w ramach zajęć laboratoryjnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona, Metoda obliczania oceny: średnia ważona, egzamin 0,6; zaliczenie z oceną 0,4

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ekologia biocenoz osadów morskich Ważona

5 ekologia biocenoz osadów morskich [wykład] egzamin 0,60

5 ekologia biocenoz osadów morskich [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Ekologia [moduł]

ekologia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_68S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi interakcji pomiędzy organizmami a ich środowiskiem, z metodami
badawczymi stosowanymi w ekologii oraz z metodami ochrony środowiska. Wykształcenie umiejętności analizy
danych odnoszących się do różnych aspektów w/w interakcji

Wymagania wstępne: Wiedza biologiczna i ekologiczna uzyskana na wcześniejszych etapach kształcenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i prawa ekologiczne
odnoszące się do struktury i funkcjonowania środowiska
naturalnego Ziemi; zna podstawowe kategorie
ekologiczne i mechanizmy związane z działaniem
podstawowych praw ekologicznych

K_W01
K_W041 EP1

rozumie i potrafi interpretować procesy i zjawiska
związane ze współoddziaływaniem środowiska i
zespołów organizmów żywych

K_W02
K_W042 EP2

zna podstawowe metody i formy ochrony środowiska
naturalnego i różnorodności biologicznej na Ziemi K_W09

K_W103 EP3

umiejętności

posługuje się ze zrozumieniem literaturą dotyczącą
procesów i zjawisk ekologicznych

K_U03
K_U101 EP4

wyszukuje informacje niezbędne do wykonywanych
analiz korzystając z dostępnych ich źródeł

K_U07
K_U102 EP5

porównuje strukturę i funkcjonowanie różnych
ekosystemów na Ziemi analizując zestawy danych
odnoszących się do konkretnych procesów
zachodzących w różnych ekosystemach

K_U01
K_U02
K_U07

3 EP6

potrafi, po ukierunkowaniu przez opiekuna naukowego,
samodzielnie zdobywać wiedzę ekologiczną niezbędną
do interpretacji analizowanych problemów K_U134 EP7

1/3



kompetencje społeczne

mając świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego

K_K01
K_K021 EP8

rozumie potrzebę ochrony środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej

K_K03
K_K04
K_K06

2 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekologia

Forma zajęć: wykład

21. Fizyczne i chemiczne czynniki ograniczające występowanie organizmów; nisze ekologiczne 1

22. Migracje i rozprzestrzenianie się gatunków; selekcja siedlisk 1

2
3. Oddziaływanie między organizmami na poziomie populacji; wskaźniki struktury populacji, jej
demografia i regulacja jej liczebności 1

24. Interakcje na poziomie biocenozy i ekosystemu 1

25. Typy ekosystemów i energetyczne podstawy ich funkcjonowania 1

36. Różnorodność biologiczna, inwazje biologiczne 1

2
7. Ekologia a ochrona środowiska, rozwój zrównoważony; praktyczne zastosowania wiedzy
ekologicznej 1

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów naziemnych 1

3
2. Procesy i zjawiska związane z ochroną gleb, antropogeniczne oddziaływania na gleby, odpady
stałe 1

3
3. Procesy i zjawiska związane z ochroną powietrza, emisje zanieczyszczeń do atmosfery i ich
monitoring 1

3
4. Procesy i zjawiska związane z ochroną wód powierzchniowych, eutrofizacja, zanieczyszczenia,
odpady płynne 1

35. Bioróżnorodność: pojęcie, metody określania 1

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu,
Wyszukiwanie danych, analiza porównawcza,  prezentacja wyników analizMetody kształcenia

Krebs Ch. J.,  (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R (2005): Krótkie wykłady: EKOLOGIA, . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Pyłka-Gutowska E. (2004): Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa.

Literatura podstawowa

Pullin A.S. (2005): Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Ustalenie oceny zaliczeniowej z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
prezentacje multimedialne (projekty indywidualne)
Kolokwium pisemne z zakresu wykładów i literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 ekologia Arytmetyczna

1 ekologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 ekologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Przedmiot A [moduł]

eksploatacja biologicznych zasobów w morzach i oceanach
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_75S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Cele przedmiotu:
 Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z eksploatacją żywych
zasobów morza

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna mechanizmy funkcjonowania życia w morzach i
oceanach

K_W01
K_W041 EP1

umiejętności
wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie syntezy informacji z różnych źródeł

K_U03
K_U071 EP2

kompetencje społeczne
równoważy potrzebę ochrony środowiska z potrzebą
eksploatacji zasobów morskich K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: eksploatacja biologicznych zasobów w morzach i oceanach

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie żywych zasobów morza i cechy je wyróżniające 3

72. Produkty pozyskiwane z organizmów morskich 3

33. Techniki eksploatacji organizmów morskich 3

34. Podstawy prawne i ekonomiczne eksploatacji żywych zasobów morza 3

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Zagadnienia wstępne eksploatacji biologicznych zasobów w morzach i oceanach

3

132. Indywidualne prezentacje multimedialne studentów 3

Wykład informacyjny i problemowy. Wyszukiwanie danych, analiza porównawcza, prezentacja wyników analiz
Metody kształcenia

1/2



Duxbury, A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup, K.A. (2002): Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Libes S. (2009): Introduction to Marine Biogeochemistry, 2nd ed., Academic Press
Literatura podstawowa

Artykuły naukowe i materiały zalecane przez osobę prowadzącą :Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium zaliczeniowe

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
eksploatacja biologicznych zasobów w morzach i oceanach

Arytmetyczna

3
eksploatacja biologicznych zasobów w morzach i oceanach
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

3
eksploatacja biologicznych zasobów w morzach i oceanach
[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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w morskiej strefie brzegowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
 Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z występowaniem
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w morskich  strefach brzegowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu fizyki i oceanografii fizycznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

W interpretacji ekstremalnych zjawisk meteorologicznych
i hydrologicznych opiera się na obserwacjach i
pomiarach

K_W081 EP1

Rozumie i interpretuje zjawiska i procesy zachodzące w
atmosferze i hydrosferze, opisuje i interpretuje ich
przebieg

K_W012 EP2

Ma wiedzę na temat poszczególnych dziedzin
oceanografii i ich powiązania z ekologia i klimatologią K_W023 EP9

umiejętności

Stosuje podstawowe techniki i przyrządy używane w
oceanografii, przygotowuje sprzęt do badań terenowych K_U051 EP3

Potrafi docierać do informacji wykorzystując dostępne
źródła (publikacje, internet) K_U072 EP4

W interpretacji zjawisk wykazuje umiejętność wyciągania
wniosków z informacji naukowych i własnych badan K_U093 EP5

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochrony środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej K_K041 EP6

Równoważy potrzebę ochrony środowiska z potrzebą
eksploatacji zasobów morskich K_K012 EP7

Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kwalifikacji K_K023 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w morskiej strefie brzegowej

Forma zajęć: wykład

41. Gromadzenie i obieg energii w systemie ziemskim 6

1/3



4
2. Generacja ruchów konwekcyjnych w troposferze

6

33. Przestrzenne rozkłady gradientów ciepła w systemach morskich 6

34. Ekstremalne rozkłady ciśnienia atmosferycznego i wiatru w morskiej strefie brzegowej 6

45. Pole wiatru i jego ekstrema, falowanie i prądy w strefie brzegowej, procesy abrazji strefy brzegowej 6

26. Szkwały i porywistość wiatru na morzu, ekstremalne zjawiska meteorologiczne na froncie zimnym 6

27. Ekstremalne sztormy na Bałtyku, energia fal w strefie brzegowej, ochrona brzegów przed abrazją 6

48. Zjawiska elektryczne i wyładowania elektryczne na morzu 6

49. Wpływ zmian klimatu na zjawiska ekstremalne 6

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Historyczne zjawiska ekstremalne w Polsce, Europie i na świecie: przyczyny, skutki. 6

22. Wyznaczanie dni charakterystycznych pod względem wystąpienia zjawisk ekstremalnych 6

33. Identyfikacja i prognozowanie wybranych zjawisk ekstremalnych 6

54. Ocena oddziaływania zjawisk ekstremalnych na wybranych obszarach 6

25. Planowanie przestrzenne na terenach narażonych na występowanie zjawisk ekstremalnych 6

Wykład akademicki z prezentacją multimedialną. Wyszukiwanie danych, analiza porównawcza, prezentacja wyników
analiz.Metody kształcenia

Jania J.A., Zwoliński Z. (2011): Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce, 51-64.,
Landform Analysis

Marks R., Pytel M. (2011): Bubbles, Disolved Oxygen saturation and coastal abrasion in the sourhern Baltic Sea, 417-420.,
Journal of Coastal Research, Special Issue 64, Proceedings of the 11th International Coastal Symposium ICS 2011

Trzeciak S. (2009): Meteorologi  morska z oceanografią, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Marks R., Kowalewska-Kalkowska H. (2011): Dwieście lat rejestracji zmian poziomu Morza Bałtyckiego, 5/2011, 7-9., Aura
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P9KOLOKWIUM

EP4,EP6,EP7,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium ustne z zakresy wykładów
Ćwiczenia - średnia ocen z zadań cząstkowych i prac pisemnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w
morskiej strefie brzegowej

Arytmetyczna

6
ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w
morskiej strefie brzegowej [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

6
ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne w
morskiej strefie brzegowej [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Fizyka morza [moduł]

fizyka morza
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_72S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizyki odpowiedzialnymi za procesy fizyczne występujące w morzach i
oceanach.  Przygotowanie studentów do zastosowania aparatu matematycznego w opisie zjawisk fizycznych.

Wymagania wstępne: Podstawy fizyki oraz analizy matematycznej pól fizycznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w
morzach i oceanach. K_W011 EP1

Student rozumie i interpretuje zjawiska i procesy fizyczne
zachodzące w środowisku morskim, zna podstawowy
aparat matematyczny do opisu tych zjawisk K_W082 EP2

umiejętności

Student rozumie podstawowe techniki i przyrządy
używane w oceanografii i pod kontrolą opiekuna potrafi
podjąć się organizacji i przygotowania prostych badań
terenowych.

K_U071 EP3

Student potrafi zaplanować pod kierunkiem opiekuna
naukowego  proste zadania badawcze i na podstawie ich
wyników oraz innych dostępnych danych opracować
raport opisujący wnioski z tych badan

K_U042 EP4

Student potrafi zaplanować i wykonać w terenie pomiary
podstawowych parametry określających właściwości
fizyczne wody

K_U053 EP5

Potrafi wyciągać wnioski na podstawie syntezy
informacji z różnych źródeł oraz danych pozyskiwanych
przez siebie w wyniku prowadzonych prostych badań K_U024 EP6

kompetencje społeczne

Wykazuje zrozumienie dla potrzeby stałego uzupełniania
wiedzy dotyczacej fizyki morza K_K021 EP7

Student jest gotów do informowania środowiska o
zagrożeniach związanych ze środowiskiem morskim K_K032 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: fizyka morza

1/3



Forma zajęć: wykład

61. Właściwości fizyczne wody morskiej: budowa molekularna, zasolenie, temperatura i gęstość 3

42. Przemiany termodynamiczne wody morskiej 3

43. Dopływ energii słonecznej do oceanów, oddziaływanie światła ze składnikami wody morskiej 3

44. Wymiana molekularna i turbulentna masy, ciepła i pędu w morzu 3

25. Zastosowanie metod optycznych w badaniach oceanograficznych 3

36. Siły działające na element wody, równania ruchu 3

27. Rozchodzenie się dźwięku w morzu, zastosowanie metod akustycznych w badaniach oceanów 3

58. Podstawy fizyczne teledetekcji koloru morza i temperatury powierzchniowej (SST) 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Równanie stanu wody morskiej 3

32. Siły działające na element wody 3

33. Mechanizmy przenoszenia ciepła w oceanach 3

34. Równania ruchu mas wodnych 3

45. Równania opisujące wymianę molekularną i turbulentną masy, ciepła i pędu w morzu 3

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia rozwiązywanie zadań, praca w grupachMetody kształcenia

Dera J (2003): Fizyka Morza, PWN

Mobley, C.D.  (1994): Light and Water: Radiative Transfer in Natural Waters, Academic Press

Ocean Optics Web Book , www.oceanopticsbook.info/

Literatura podstawowa

Knauss J.A. (2005): Introduction to Physical Oceanograph,  Waveland Pr Inc

Lurton X. (2002): An introduction to Underwater Acoustics, Principles and applications, Springer

Steele J.H., Thorpe S.,A., Turekian K.K. (2009): Elements of Physical Oceanography, Academic Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP6KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium ustne z zakresu treści wykładów
Ćwiczenia - pozytywne oceny z zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu ustnego oraz oceny z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 fizyka morza Arytmetyczna

3 fizyka morza [wykład] egzamin

3 fizyka morza [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



4Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

fizyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2793_50S
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 STANISŁAW PRAJSNAR

Prowadzący zajęcia: dr hab. ADAM BALCERZAK

Cele przedmiotu:

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z podstawowymi prawami fizyki oraz
wielkościami fizycznymi. Prezentacja podstawowych działów fizyki, a w szczególności, termiki, optyki, akustyki,
dynamiki (opis ruchu rotacyjnego i dynamiki płynów), elektryczności. Ukierunkowanie dydaktyki na elementy fizyki
morza, meteorologii i oceanografii fizycznej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej.

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_W011 EP1

rozumie fizyczne podstawy zjawisk i procesów
fizycznych zachodzących w przyrodzie nieożywionej
środowisk morskich i zna metody opisu  zjawisk
fizycznych

K_W052 EP2

umiejętności

potrafi stosować wiedzę z zakresu fizyki do
przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów
dotyczących procesów fizycznych w środowisku
morskim

K_U011 EP3

posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
dotyczącej fizycznych procesów oceanograficznych  po
ukierunkowaniu przez opiekuna naukowego K_U132 EP4

potrafi współdziałać w grupie w ramach wykonania zadań
zespołowych K_U113 EP7

kompetencje społeczne
jest gotów do pogłębiania i wykorzystywania swojej
nabytej wiedzy dla dobra społeczeństwa. K_K031 EP6

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: fizyka

Forma zajęć: wykład

41. Ruch punktu materialnego, układ odniesienia 2
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4
2. Dynamika: siły, I - III Zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania pędu, praca, energia
mechaniczna, potencjalna, kinetyczna, zasady zachowania 2

33. Elementy termodynamiki fenomenologicznej 2

34. Elementy hydromechaniki 2

35. Drgania harmoniczne, ruch falowy, drgania wymuszone, rezonans 2

36. Fale i zjawiska falowe 2

47. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii 2

38. Fale elektromagnetyczne 2

39. Elementy optyki falowej i geometrycznej 2

Forma zajęć: laboratorium

31. Analiza wektorowa, Międzynarodowy układ jednostek miar, metody rozwiązywania zadań 2

32. Kinematyka, prędkość, przyspieszenie. Ruch prostoliniowy , po okręgu i harmoniczny 2

33. Prawa dynamiki punktu materialnego. Siła, masa, pęd 2

34. Mechanika bryły sztywnej. Moment siły 2

45. Dynamika, podstawowe pojęcia, zasady, praca , moc ,energia 2

46. Drgania i fale 2

47. Fale elektromagnetyczne 2

48. Podstawowe zagadnienia z optyki i akustyki 2

29. Podstawowe zagadnienia mechaniki kwantowej 2

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań na ćwiczeniach, praca w grupach.
Metody kształcenia

Halliday D. , Resnick R. , Walker J (1999): Fizyka  (część 1 ,2), PWN

Halliday D. , Resnick R. , Walker J (2003): Podstawy fizyki - tom 1. Mechanika, PWN

Halliday D. , Resnick R. , Walker J (2003): Podstawy fizyki - tom 2, PWN

Halliday D. , Resnick R. , Walker J (2003): Podstawy fizyki - tom 3, PWN

Orear J. (2008): ‘Fizyka' (tomy 1, 2), WNT

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP3KOLOKWIUM

EP4,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin ustny.
Wykonanie wszystkich ćwiczeń.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczną z egzaminu oraz ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 fizyka Arytmetyczna

2 fizyka [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 fizyka [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Blinowski J., Gaj J., Szymacha A., Zielicz W. (2003): Fizyka i astronomia. Część 2, WSiP

Blinowski J., Zielicz W. (2002): Fizyka i astronomia. Część 1, WSiP

Gaj J., Karpierz K., Różyczka M., Szymacha A. (2004): Fizyka i astronomia. Część 3, WSiP

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

geologia morza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_58S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką dotycząca 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.
Zapoznanie studentów z metodyką badawczą oraz praktycznym wykorzystaniem danych geologicznych, geofizycznych
i górniczych w badaniach dna mórz i oceanów Ziemi.

Wymagania wstępne:
Posiadanie ugruntowanej wiedzy z zakresu fizyki, chemii i geografii fizycznej na poziomie szkoły średniej oraz podstaw
geologii i oceanografii fizycznej, a także umiejętność pracy z różnymi źródłami literaturowymi i kartrograficznymi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Definiuje podstawowe terminy z zakresu geologii morza K_W03
K_W071 EP1

Rozróżnia podstawowe formy strukturalne dna
oceanicznego oraz główne elementy geotektoniczne
platform kontynentalnych i oceanów

K_W032 EP2

Rozumie wpływ czynników endogenicznych i
mechanizmy formowania skorupy oceanicznej.

K_W01
K_W033 EP3

Identyfikuje i tłumaczy podstawowe procesy i
mechanizmy determinujące środowiskowe warunki
sedymentacji morskiej.

K_W02
K_W03
K_W05

4 EP4

Zna współczesne technologie oraz pośrednie i
bezpośrednie metody badań geologicznych dna
morskiego.

K_W095 EP5

umiejętności

Posiada umiejętność makroskopowego rozpoznawania
zmienności osadów morskich oraz klasyfikacji, poboru i
opisu próbek osadów.

K_U071 EP6

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

K_U07
K_U122 EP7

Na podstawie uzyskanych danych potrafi identyfikować
zdarzenia i zjawiska geologiczne zachodzące w
środowisku  morskim.

K_U01
K_U023 EP8
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kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny swej wiedzy oraz do
poszukiwania obiektywnych prawidłowości i
powtarzalności rozpoznawanych zjawisk i zdarzeń z
uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy.

K_K011 EP9

Jest gotów do przestrzegania zasad etycznych i procedur
wykonywania badań oraz ponoszenia odpowiedzialność
za bezpieczeństwo pracy własnej i innych podczas prac
laboratoryjnych lub terenowych.

K_K062 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geologia morza

Forma zajęć: wykład

11. Powstanie oceanów i ich znaczenie w systemie przyrodniczym Ziemi 3

22. Elementy geotektoniki 3

23. Teoria tektoniki płyt litosferycznych 3

14. Płyty litosferyczne 3

25. Strefy marginalne oceanów 3

26. Ewolucja oceanów 3

27. Zróżnicowanie dna oceanicznego 3

28. Zasoby mineralne oceanów 3

19. Metody badań stosowanych w geologii morza 3

Forma zajęć: laboratorium

41. Założenia badawcze i cele programowe oraz etapowość badań geologicznych dna morskiego. 3

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

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

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

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

3
6. Wyznaczanie form strukturalnych dna oceanicznego, na podstawie wysokorozdzielczych map
batymetrycznych dna, i ich rozmieszczenie. Konstrukcja fragmentu mapy batymetrycznej Oceanu
Spokojnego z wykorzys

3

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

2
8. Charakter litologiczny, rozmieszczenie oraz klasyfikacje osadów oceanicznych. Klasyfikacja
genetyczna wybranych próbek osadów oceanicznych na podstawie danych sedymentologicznych oraz
mineralogicznych

3

2
9. Charakterystyka dna południowego Bałtyku. Praktyczne wykorzystanie średnio- oraz wielkoskalowych
map geologicznych Bałtyku Południowego. 3

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

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

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP8,EP9SPRAWDZIAN

EP7,EP8PROJEKT

EP10,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Depowski S. (i in.) (1998): Surowce mineralne mórz i oceanów, Wyd. SCHOLAR

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

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

Radomski A., Gasiński M. (2004): Elementy oceanologii: wprowadzenie do środowisk morskich, Wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Literatura podstawowa

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

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

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

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

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

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

van Andel T.H.  (2010): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu, zaliczenie testu sprawdzającego z ćwiczeń oraz dostarczenie map i sprawozdań
wykonywanych w ramach zajęć praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną obliczaną w następujący sposób: 60% oceny z egzaminu + 40%
oceny z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 geologia morza Ważona

3 geologia morza [wykład] egzamin 0,60

3 geologia morza [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

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-O-O-I-S-20/21Z

geologia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3001_47S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 51
laboratorium 30 ZO

wykład 30 E

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB  WITKOWSKI

Cele przedmiotu:

Kształtowanie syntetycznego spojrzenia na ewolucję Ziemi 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 rozpoznawania podstawowych  minerałów, skał, skamieniałości 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 kartograficznymi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie znaczenie podstawowych terminów
geologicznych oraz poznaje istotę procesów
geologicznych kształtujących oblicze Ziemi.

K_W011 EP1

Poznaje genezę i ewolucję geologiczną oceanów oraz
współczesne zjawiska i procesy geologiczne zachodzące
w morzach.

K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi poszerzać swoją wiedzę geologiczną umiejętnie
korzystając z literatury przedmiotu, także w języku
obcym.

K_U031 EP3

Potrafi rozpoznawać makroskopowo najważniejsze
minerały, skały i skamieniałości oraz odczytywać
informacje zawarte na mapach i przekrojach
geologicznych.

K_U012 EP4

Potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje geologiczne,
korzystając z różnych źródeł informacji. K_U023 EP5

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę porządkowania, syntetyzowania i
uaktualniania wiedzy geologicznej z wykorzystaniem
dostępnych źródeł informacji.

K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geologia

Forma zajęć: wykład

11. Geologia jako dziedzina nauki i jej związki z innymi dyscyplinami wiedzy 1

12. Struktura i ewolucja wszechświata oraz systemu przyrodniczego Ziemi 1
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13. Ziemia jako planeta - fizyka i chemizm Ziemi, jej budowa i ewolucja 1

14. Płyty litosferyczne Ziemi (podział i granice) 1

2
5. Zarys budowy geologicznej platform kontynentalnych (kratony - tarcze i pokrywa platformowa; pasma
fałdowe, ryfty, aulakogeny, strefy uskokowe i rozłamy; anteklizy, syneklizy, masywy, kopuły) 1

2
6. Zarys budowy geologicznej oceanów: obrzeża kontynentów (szelfy, skłony kontynentalne i podnóża
kontynentów); przestrzenie abysalne (grzbiet i wypiętrzenia oceaniczne, baseny abysalne i marginalne,
usk

1

2
7. Zarys geologii regionalnej platform kontynentalnych z elementami stratygrafii (w Hadaiku, Archaiku,
Proterozoiku i Fanerozoiku) 1

28. Główne jednostki tektoniczne Polski i charakterystyka ich na tle budowy geologicznej Europy 1

2
9. Pochodzenie i klasyfikacja skał oraz ich przestrzenne występowanie (zasady Steno, cykl skalny, cechy
petrologiczne skał magmowych, osadowych, metamorficznych) 1

2
10. Diastrofizm - procesy geologiczne wewnętrzne (plutonizm, wulkanizm, metamorfizm, ruchy i
deformacje skorupy ziemskiej, cykl geodynamiczny Wilsona) 1

3
11. Denudacja - procesy geologiczne zewnętrzne (wietrzenie, erozja, powierzchniowe ruchy masowe;
sedymentacja, diageneza) 1

3
12. Środowiska sedymentacyjne: lądowe (rzeczne, fluwialne, jeziorne, limniczne, eoliczne, glacjalne);
przejściowe (plaże, estuaria, delty, laguny, równie pływowe); morskie (epipelagiczne, hemipelagiczne, 1

2
13. Wody podziemne i zjawiska krasowe (typy i geneza wód podziemnych, poziomy wodonośne, wody
mineralne i termalne, kras powierzchniowy i podziemny) 1

214. Zlodowacenia plejstoceńskie w Polsce 1

215. Powstanie i ewolucja Morza Bałtyckiego 1

2
16. Rola procesów geologicznych w powstaniu złóż kopalin (kopaliny energetyczne, metaliczne, skalne,
chemiczne; rodzaje złóż i ich klasyfikacja) 1

Forma zajęć: laboratorium

21. Podstawowe pojęcia, cechy fizyczne minerałów. 1

22. Minerały skał magmowych. 1

23. Pojęcie tekstury skały Tekstury skał magmowych. 1

24. Przegląd skał magmowych. skały plutoniczne, wulkaniczne i żyłowe. 1

25. Kolokwium: właściwości fizyczne minerałów. skały magmowe. (0,5 h) + rozpoznawanie minerałów. 1

26. minerały skał osadowych. 1

27. Osadowe skały okruchowe. 1

28. Osadowe skały organogeniczne i chemogeniczne. 1

29. Skały osadowe, rozpoznawanie. 1

210. Metamorfizm, minerały skał metamorficznych. 1

211. Tekstury skał metamorficznych. 1

212. Skały metamorficzne. 1

213. Skały metamorficzne, rozpoznawanie. 1

214. Elementy tektoniki, kompas geologiczny, mapa geologiczna. 1

215. Podsumowanie. 1

1. Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacja multimedialnej.
2. Zajęcia praktyczne z mineralogii i petrografii (nauka rozpoznawania minerałów i skał).
3. Zajęcia praktyczne z paleontologii i geologii historycznej (nauka rozpoznawania skamieniałości i ich
wykorzystywania w stratygrafii)
4. Praca z geologicznymi materiałami kartograficznymi

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Borówka R.K.  (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic (tom.2. Nasza Ziemia),  Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Ciesielczuk J., Jabłońska M., Kozłowski K. (2006): Geologia dla studentów geografii, Wyd.Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Ewa Świerczewska-Gładysz, Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski (2017): Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Mizerski W. (2014): Geologia dynamiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Radwańska U. (2007): Podstawy paleontologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Stanley S. (2003): Historia Ziemi, PWN Warszawa

Literatura podstawowa

Beurlen K., Lichter G. (1997):  Skamieniałości, Świat Książki, Warszawa

Dixon D. i in. (2005):  Encyklopedia ewolucji, Wyd. Debit, Warszawa

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

Jaroszewicz W (1986): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Książkiewicz M. (1968): Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Mizerski W. Orłowski S. (2017): Geologia historyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

16Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego tematykę wykładów. Uzyskanie pozytywnych ocen ze
sprawdzianów ustnych i pisemnych dotyczących ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną obliczaną w następujący sposób: 60% oceny z egzaminu + 40%
oceny z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 geologia Ważona

1 geologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

1 geologia [wykład] egzamin 0,60

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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Przedmiot B [moduł]

geomorfologia brzegów morskich
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2821_85S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Poznanie podstawowych elementów środowiska przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. Zrozumienie  procesów i
ich wzajemnych zależności  w kształtowaniu  brzegów morskich.

Wymagania wstępne:
Student ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk
przyrodniczych, posiada znajomość geografii fizycznej oraz geologii dynamicznej na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna składowe głównych wyróżnianych typów wybrzeży i
morskiej strefy brzegowej. K_W011 EP1

Zna czynniki kształtujące i warunkujące rozwój brzegów. K_W032 EP2

Rozpoznaje i wyjaśnia występowanie oraz zróżnicowanie
przestrzenne zjawisk i procesów w strefie  brzegowej. K_W013 EP3

umiejętności

Ze zrozumieniem ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje
informacje zawarte w publikacjach z zakresu
geomorfologii brzegów.

K_U031 EP4

W interpretacji zjawisk występujących w środowisku
wybrzeży morskim wykazuje umiejętność wyciągania
wniosków na podstawie syntezy informacji z różnych
źródeł.

K_U022 EP5

Wykazuje w dyskusji z opiekunami naukowymi
umiejętność posługiwania się językiem właściwym dla
geomorfologii strefy brzegowej.

K_U023 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy z zakresu
geomorfologii strefy brzegowej. K_K011 EP7

Jest gotów do współdziałania z administracją gmin
nadmorskich w szerzeniu wiedzy na temat procesów
zachodzących w strefie brzegowej.

K_K072 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: geomorfologia brzegów morskich

Forma zajęć: wykład

21. Granice i podział morskiej strefy brzegowej. Zależność profilu brzegu od budowy geologicznej. 4
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32. Oddziaływanie falowania, wahań poziomu wody, pływów oraz prądów na brzegi. 4

23. Abrazyjne i akumulacyjne formy rzeźby w morskiej strefie brzegowej. 4

24.  Poprzeczne i wzdłużbrzegowe przemieszczanie osadów. Potok rumowiska. 4

25. Typy i rodzaje brzegów oraz ich ewolucja. Dawne linie brzegowe. 4

26. Rozwój brzegów w różnych szerokościach geograficznych. 4

27. Hydrotechniczne metody ochrony brzegów i ich oddziaływanie na rozwój wybrzeża. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

81. Analiza zróżnicowania typów wybrzeży i ich dynamiki. 4

72. Analiza form i  struktur sedymentacyjnych strefy brzegowej. 4

Wykłady autorskie z prezentacjami multimedialnymi i filmami. Studia przypadków. Analiza i wizualizacja danych.
Metody kształcenia

Kostrzewski A., Musielak S. (2008): Współczesne przemiany rzeźby wybrzeża Południowego Bałtyku. W: Współczesne
przemiany rzeźby Polski (red. L. Starkel i in.), s. 327-348, IGIGP, Kraków

Leontiew O. K., Nikiforow l. G., Safianow G. A. (1982): Geomorfologia brzegów morskich,  ss. 332, Wyd. Geologiczne,
Warszawa

Łabuz T.A. (2005): Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku, s. 19-47, Czasopismo Geograficzne 76 (1-2)

Migoń P. (2006): Geomorfologia. Rozdz. 15, s. 383-420, PWN, Warszawa

Musielak S. (1997):  Brzegi mórz i oceanów, W: Encyklopedia Geograficzna Świata, Tom VII Oceany i morza,  s. 55-81,
OPRES, Kraków

Rudowski S. (1962):  Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce, s. 541-573, Studia Geologica Polonica vol.12, Warszawa

Subotowicz W. (1982): Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski,  ss. 153, Ossolineum, Gdańsk

Zawadzka-Kahlau E. (2012): Morfodynamika brzegów wydmowych południowego Bałtyku, ss. 353, Uniwersytet Gdański,
Gdańsk

Literatura podstawowa

Dubrawski R., Zawadzka-Kahlau E. (2006):  Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich, ss. 302, Instytut Morski, Gdańsk

Furmańczyk K. (1994): Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych
południowych wybrzeży Bałtyku, ss. 149, US, Szczecin

Musielak S. (2006): Geneza i funkcjonowanie systemu przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. W: ZZOP t.2 Brzeg Morski
zrównoważony (pod red. K. Furmańczyka), s. 11-25, INOM US, Szczecin

Pruszak Z. (1999): Dynamika brzegów i dna morskiego, ss. 463, IBW PAN, Gdańsk

Rudowski S. (1986): Środowisko sedymentacyjne rewowego wybrzeża morza bezpływowego na przykładzie południowego
Bałtyku. Studia Geologica Polonica vol. 87, ss. 86, Wyd. Geolog., Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z kolokwium obejmującego treści wykładu i zalecanej
literatury oraz wszystkich ćwiczeń praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest oceną średnią arytmetyczną z kolokwium i ocen z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 geomorfologia brzegów morskich Arytmetyczna

4 geomorfologia brzegów morskich [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 geomorfologia brzegów morskich [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

4Przygotowanie się do zajęć

11Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Przedmiot humanistyczny [moduł]

historia filozofii
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2670_87S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33 wykład 30 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

ks. dr hab. WIESŁAW  DYK

Prowadzący zajęcia: ks. dr hab. WIESŁAW  DYK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z głównymi nurtami filozofii i ich reprezentantami, prześledzenie problematyki filozoficznej w jej
historycznym rozwoju. Zwrócenie uwagi na genezę współcześnie funkcjonujących przekonań oraz pomoc w
kształtowaniu własnego dojrzałego światopoglądu.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z historii powszechnej oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Rozumie specyfikę dyskursu filozoficznego, jest w stanie
ukazać problemy filozoficzne jako problemy żywe i
aktualne w kulturze i w życiu człowieka

K_W111 EP3

umiejętności
Posiada umiejętność prezentowania własnych
argumentów z wykorzystaniem poglądów różnych
autorów oraz operując językiem pojęć filozoficznych

K_U081 EP7

kompetencje społeczne
Dostrzega znaczenie wiedzy z zakresu filozofii jako
narzędzia intelektualnego kształtowania postawy
naukowej

K_K021 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia filozofii

Forma zajęć: wykład

31.  Filozofia jako filar kultury europejskiej. Definicja, dziedziny i przedmiot filozofii 3

42. Problemy ontologiczne, epistemologiczne oraz antropologiczne w filozofii starożytnej 3

43. Filozoficzne korzenie chrześcijaństwa 3

44. Główne rozstrzygnięcia filozofii średniowiecznej 3

45. Racjonalizm i empiryzm nowożytny 3

46. Idealizm XVIII i XIX wieku 3

37. Główne idee tkwiące u początku filozofii współczesnej 3

48. Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej 3

Omówienie materiału w formie podającej oraz interaktywnej, analiza tekstu filozoficznegoMetody kształcenia
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Ajdukiewicz K. (2003): Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk, Kęty-Warszawa

Tatarkiewicz W. (2011): Historia filozofii, t.1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Ayer A.J. (2003): Filozofia w XX wieku, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Heinzmann R. (1999): Filozofia średniowiecza, Wydawnictwo Antyk, Kęty-Warszawa

Reale G. (2010): Myśl starożytna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP10,EP3,EP7PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie opracowanej prezentacji z zakresu wykładów i opracowanej literatury

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za prezentację jest oceną z przedmiotu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 historia filozofii Ważona

3 historia filozofii [wykład]
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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Przedmiot humanistyczny [moduł]

historia kultury
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3000_73S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 33 wykład 30 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. PRZEMYSŁAW  SZTAJNER

Prowadzący zajęcia: dr inż. PRZEMYSŁAW  SZTAJNER

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat historii kultury, zwrócenie uwagi na
elementy i mechanizmy przekazu wartości kulturowych.

Wymagania wstępne: Znajomość historii i literatury powszechnej na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
rozumie historyczno-kulturowy kontekst działalności
gospodarczej człowieka K_W121 EP5

umiejętności
potrafi planować i organizować własne uczenie się przez
całe życie służące poszerzeniu horyzontów myślowych K_U131 EP6

kompetencje społeczne
jest gotów do poszukiwania nowych źródeł wiedzy i
sięgania do niestandardowych rozwiązań w działalności
praktycznej

K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: historia kultury

Forma zajęć: wykład

11. Definicje kultury. 3

32. Przekaźniki/nośniki kultury. 3

63. Wzajemne wpływy różnych kultur w czasie. 3

204. Dzieje osiągnięć kulturowych ludzkości. 3

wykład, prezentacja multimedialnaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



Assman J. (2008): Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa

E. H. Gombrich (2016): O sztuce, Rebis, Poznań

Grant E. (1996): Średniowieczne podstawy nauki w kontekści religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym., Warszawa

Musiał D. (2001): Antyczne korzenie chrześcijaństwa., Warszawa

Y. N. Harari (2018): Sapiens. Od zwierząt do bogów, Wydawnictwo literackie

Literatura podstawowa

Benedict R. : Wzory kultury., Warszawa

Czarnowski s. (1956): Dzieła, t. 1, 4., Warszawa

Huizinga J. (1967): Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury., Warszawa

Kuckenburg M. (2006): Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma., Warszawa

Lengauer W. (1994): Religijność starożytnych Greków., Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w oparciu o wyniki sprawdzianu pisemnego z przedstawionego na wykładach materiału i lektury
obowiązkowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest oceną ze sprawdzianu pisemnego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 historia kultury Ważona

3 historia kultury [wykład]
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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Hydrobiologia [moduł]

hydrobiologia
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_70S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 52
laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych ze specyfiką różnych
środowisk wodnych, różnorodnością grup organizmów zamieszkujących różne typy wód, problemami degradacji,
ochrony, badania jakości i wykorzystania gospodarczego wód.

Wymagania wstępne: Zaliczony kurs biologii i chemii na kierunku Oceanografia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie biologię organizmów wodnych oraz ich
przystosowania do życia w wodzie. Zna charakterystykę
biologiczną różnych ekosystemów wodnych. K_W011 EP1

Zna i rozumie współzależności zachodzące między
środowiskiem abiotycznym a organizmami
występującymi w wodzie.

K_W022 EP2

umiejętności

Umie posługiwać się podstawowymi narzędziami i
stosować podstawowe techniki badań
hydrobiologicznych. Potrafi rozpoznać i zaklasyfikować
taksony zasiedlające środowisko wodne.

K_U051 EP3

Potrafi interpretować wyniki własnych prostych badań i
obserwacji oraz pozyskane z innych źródeł i wyciągać z
nich wnioski, na podstawie których potrafi
zidentyfikować typ ekosystemu wodnego i jego stan.

K_U072 EP4

W dyskusjach i wypowiedziach posługuje się ze
zrozumieniem nomenklaturą hydrobiologiczną. K_U083 EP5

kompetencje społeczne
Ma świadomość potrzeby aktualizacji swej wiedzy i
umiejętności przez całe życie.

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: hydrobiologia

Forma zajęć: wykład

21. Specyfika warunków życia w wodzie 2

22. Wpływ czynników fizycznych i edaficznych na zjawiska biotyczne 2
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2
3. Biologia organizmów wodnych: pływalność, ruch, opływowy kształt ciała, osmoregulacja i
jonoregulacja 2

24. Przystosowania anatomiczne do życia w wodzie 2

15. Formacje ekologiczne 2

2
6. Charakterystyka biologiczna środowiska wodnego: jezior, zbiorników zaporowych, stawów, rzek,
źródeł i estuariów 2

17. Produktywność ekosystemów, zróżnicowanie siedliskowe 2

28. Skład taksonomiczny wybranych ekosystemów wodnych 2

19. Hydrobiologia stosowana: eutrofizacja, saprobizacja, acydyfikacja 2

Forma zajęć: laboratorium

101. Metody biologicznej charakteryzacji środowisk wodnych 2

102. Metody zbioru danych biologicznych w środowiskach wodnych 2

103. Identyfikacja taksonomiczna organizmów wodnych 2

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładów, ćwiczenia praktyczne w laboratorium
biologicznym, zajęcia terenoweMetody kształcenia

Kajak Z. (2001): Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWNLiteratura podstawowa

Stańczykowska, A. (1986):  Zwierzęta bezkręgowe naszych wód, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Żmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk-Meyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K. (2002):   Słownik
hydrobiologiczny, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny - test mieszany z pytaniami otwartymi oraz wielokrotnego wyboru,
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie wykonanych zadań praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią z ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 hydrobiologia Arytmetyczna

2 hydrobiologia [wykład] egzamin

2 hydrobiologia [laboratorium]
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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Hydrobiologia [moduł]

hydrobiology
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_69S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 2 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 52
laboratorium 20 ZO

wykład 10 E

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych ze specyfiką różnych
środowisk wodnych, różnorodnością grup organizmów zamieszkujących różne typy wód, problemami degradacji,
ochrony, badania jakości i wykorzystania gospodarczego wód.

Wymagania wstępne: Zaliczony kurs biologii i chemii na kierunku Oceanografia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna biologię organizmów wodnych i rozumie ich
przystosowania do życia w wodzie. Zna charakterystykę
biologiczną różnych ekosystemów wodnych. K_W041 EP1

Zna współzależności zachodzące między środowiskiem
abiotycznym a organizmami występującymi w wodzie. K_W022 EP2

umiejętności

Umie posługiwać się podstawowymi narzędziami i
stosować podstawowe techniki badań
hydrobiologicznych. Potrafi rozpoznać i zaklasyfikować
taksony zasiedlające środowisko wodne.

K_U051 EP3

Potrafi interpretować wyniki własnych prostych badań i
obserwacji oraz pozyskane z innych źródeł i wyciągać z
nich wnioski, na podstawie których potrafi
zidentyfikować typ ekosystemu wodnego i jego stan.

K_U03
K_U072 EP4

W dyskusjach i wypowiedziach posługuje się ze
zrozumieniem nomenklaturą hydrobiologiczną. K_U083 EP5

kompetencje społeczne
Ma świadomość potrzeby aktualizacji swej wiedzy i
umiejętności przez całe życie.

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: hydrobiology

Forma zajęć: wykład

11. Specyfika warunków życia w wodzie 2

12. Wpływ czynników fizycznych i edaficznych na zjawiska biotyczne 2

1/2



1
3. Biologia organizmów wodnych: pływalność, ruch, opływowy kształt ciała, osmoregulacja i
jonoregulacja 2

14. Przystosowania anatomiczne do życia w wodzie 2

15. Formacje ekologiczne 2

2
6. Charakterystyka biologiczna środowiska wodnego: jezior, zbiorników zaporowych, stawów, rzek,
źródeł i estuariów 2

17. Produktywność ekosystemów, zróżnicowanie siedliskowe 2

18. Skład taksonomiczny wybranych ekosystemów wodnych 2

19. Hydrobiologia stosowana: eutrofizacja, saprobizacja, acydyfikacja 2

Forma zajęć: laboratorium

51. Metody biologicznej charakteryzacji środowisk wodnych 2

72. Metody zbioru danych biologicznych w środowiskach wodnych 2

83. Identyfikacja taksonomiczna organizmów wodnych 2

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładów, ćwiczenia praktyczne w laboratorium
biologicznym, zajęcia terenoweMetody kształcenia

Kajak Z. (2001): Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWNLiteratura podstawowa

Stańczykowska, A. (1986):  Zwierzęta bezkręgowe naszych wód, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Żmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk-Meyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K. (2002):   Słownik
hydrobiologiczny, PWN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

45Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny - test mieszany z pytaniami otwartymi oraz wielokrotnego wyboru,
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie wykonanych zadań praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią z ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 hydrobiology Arytmetyczna

2 hydrobiology [wykład] egzamin

2 hydrobiology [laboratorium]
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-O-O-I-S-20/21Z

hydrochemia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_52S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 52
laboratorium 30 ZO

wykład 15 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:

Studenci zapoznani zostaną z: kształtowaniem obiegu wody na kuli ziemskiej oraz na obszarach zlewni, z problematyką
kształtowania się bilansu gazowego wód, występowaniem w wodach różnych związków mineralnych i różnych
pierwiastków. Omówione będą zagadnienia przemiany materii w wodach naturalnych oraz zagadnienia oddziaływania
składu chemicznego wód na funkcjonowanie biocenoz. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z
oznaczaniem poszczególnych wskaźników hydrochemicznych zgodnie z najnowszą, obowiązującą metodyką

Wymagania wstępne:

1. Podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej
2. Podstawowe zagadnienia z chemii analitycznej
3. Podstawowe zagadnienia z chemii instrumentalnej
4. Umiejętność obsługi PC
5. Znajomość zasad BHP odnośnie do pracy w laboratorium chemicznym

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student definiuje i opisuje warunki hydrochemiczne w
akwenach. K_W011 EP1

Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemicznych na
kształtowanie się stanu wód naturalnych. K_W022 EP2

umiejętności

Pod kierunkiem opiekuna wykonuje proste zadanie
badawcze i interpretuje jego wyniki przygotowując raport K_U051 EP3

Wykonuje pomiary podstawowych parametrów
określających właściwości fizyczne i chemiczne wody K_U072 EP4

Interpeluje wyniki badań hydrochemicznych
wykorzystując informacje z różnych źródeł K_U033 EP5

Wykazuje umiejętność posługiwania się terminologią i
nomenklaturą hydrofizyczną i hydrochemiczną K_U084 EP6

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę pogłębiania swej wiedzy o
właściwościach fizycznych i chemicznych wód K_K021 EP7

wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych oraz reaguje właściwie w sytuacjach
zagrożenia

K_K062 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: hydrochemia

Forma zajęć: wykład

31. Warunki termiczne i tlenowe wód powierzchniowych 2
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22. System węglanowy, odczyn wód powierzchniowych 2

23. Zawartość materii organicznej w wodach powierzchniowych 2

44. Zawarość związków biogennych w wodach powierzchniowych. Eutrofizacja wód powierzchniowych 2

25. Składniki mineralne w wodach powierzchniowych. Zasolenie wód 2

26. Mikroelementy w wodach powierzchniowych. Włąściwości fizyczne wód powierzchniowych 2

Forma zajęć: laboratorium

11. Dobra praktyka laboratoryjna 2

62. Warunki tlenowe wód powierzchniowych 2

33. Oznaczanie róznych form ditlenku węgla w wodach powierzchniowych. System węglanowy 2

34. Związki biogenne Oznaczanie różnych form fosforu w wodach powierzchniowych 2

35. Związki biogenne. Oznaczanie różnych form azotu w wodach powierzchniowych 2

36. Materia organiczna. Metody oznaczania w wodach powierzchniowych 2

37. Składniki mineralne w wodach powierzchniowych. Zasolenie wód. Metody oznaczania 2

68. Warunki termiczne wód powierzchniowych 2

29. Mikroelementy w wodach powierzchniowych. Metody oznaczania 2

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria, konsultacjeMetody kształcenia

Dojlido J. (1999): Chemia wód powierzchniowych, Arkady

Hermanowicz W. (1999): Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady

Kajak Zdz. (1999): Hydrobiologia. Limnologia, PWN

Kubiak J. Tórz A., Nędzarek A. (1999): Analityczne podstawy hudrochemii, Wyd. AR Szczecin

Macioszek A., Dobrzański D. (2002): Hydrogeochemia, PWN

Literatura podstawowa

Chełmicki J. (2005): Woda, PWN

van Loon S., Duffly J. (2007): Chemia środowiska, PWN

Wetzek R. (2001): Limnology, Academic Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - pozytywnie zdany egzamin pisemny,
Ćwiczenia - poprawne przedstawienie raportów w oparciu o wykonanie wszystkich ćwiczeń w laboratorium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 hydrochemia Arytmetyczna

2 hydrochemia [wykład] egzamin

2 hydrochemia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

hydrodynamiczne procesy strefy brzegowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3008_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Cele przedmiotu:
Przyswojenie podstawowych wiadomości dotyczących procesów i zjawisk zachodzących w strefach przybrzeżnych
mórz, potrzebnych do zrozumienia i opisu nieożywionego środowiska przyrodniczego w tak ważnych dla człowieka
rejonach, jakim są morza przybrzeżne i śródlądowe, rejony ujściowe rzek, zalewy i jeziora przybrzeżne.

Wymagania wstępne: Zaliczony kurs z matematyki, fizyki, oceanografii fizycznej oraz wprowadzenia do dynamiki morza

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe metody matematyczne oraz
wykorzystuje je w interpretacji procesów
hydrodynamicznych zachodzących w strefie brzegowej
morza

K_W081 EP1

W interpretacji procesów hydrodynamicznych
zachodzących w strefie brzegowej morza opiera się na
podstawach empirycznych (obserwacjach, pomiarach i
modelach) rozumiejąc w pełni znaczenie metod
matematycznych w opisie i interpretacji tych procesów

K_W082 EP2

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i
procesów zachodzących w strefie brzegowej morza K_W083 EP3

umiejętności

Potrafi docierać do potrzebnych informacji
wykorzystując dostępne ich źródła (m.in. zasoby
biblioteczne, internetowe bazy danych)

K_U031 EP4

Posługuje się metodami matematycznymi w opisie i
interpretacji zjawisk i procesów w strefie brzegowej,
stosuje algorytmy i techniki informatyczne do opisu
procesów hydrodynamicznych strefy brzegowej oraz
metody statystyczne w analizie danych pomiarowych tej
strefy

K_U072 EP5

W interpretacji zjawisk występujących w środowisku
morskim wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie syntezy informacji z różnych źródeł oraz
danych pozyskiwanych przez siebie w wyniku
prowadzonych prostych badań

K_U06
K_U093 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów do zachowania ostrożności przy interpretacji
uzyskanych wyników badań K_K011 EP7

Jest gotów do poszukiwania niezbędnych materiałów i
informacji w dostępnych źródłach (m.in. zasoby
biblioteczne, internetowe bazy danych) w wypadku
problemów badawczych

K_K022 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: hydrodynamiczne procesy strefy brzegowej

Forma zajęć: wykład

21. Oceany w strefie przybrzeżnej, morza przybrzeżne i śródlądowe. 6

2
2. Charakterystyka fizyko-chemiczna oceanów w strefie przybrzeżnej, mórz przybrzeżnych i
śródlądowych. 6

23. Zmiany poziomu morza w strefie brzegowej - wahania krótkookresowa, sezonowe i długookresowe. 6

24. Ruch falowy w strefie brzegowej morza. 6

25. Prądy w strefie brzegowej morza. 6

26. Pływy u różnych wybrzeży morskich, w ujściach rzek, na redach i w akwenach portowych. 6

27. Mieszanie wód lądowych i morskich w strefach ujściowych rzek, zalewów i jezior przybrzeżnych. 6

18. Estuaria - ich geneza oraz klasyfikacja. 6

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Charakterystyka fizyko-chemiczna oceanów w strefie brzegowej, mórz przybrzeżnych i śródlądowych

6

22. Wieloletnie zmiany poziomu morza w strefie brzegowej 6

23. Wezbrania sztormowe w strefie brzegowej morza oraz zalewach przybrzeżnych 6

24. Falowanie w strefie brzegowej morza 6

25. Cyrkulacja wód w strefie brzegowej morza oraz zalewach przybrzeżnych 6

26. Charakterystyka wybranych estuariów 6

37. Morza przybrzeżne Oceanu Atlantyckiego, Spokojnego i Indyjskiego 6

Wykład: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Ćwiczenia: samodzielne wykonywanie zadań,
przygotowanie referatu w formie multimedialnej, dyskusja moderowanaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP6PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny w formie pytań otwartych
Ćwiczenia: podstawą zaliczenia jest aktywność na ćwiczeniach, wykonanie wszystkich zadań, pozytywnie oceniony
referat w formie multimedialnej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest obliczana na podstawie średniej z ocen z poszczególnych zadań (waga 0,4) oraz oceny z
egzaminu (waga 0,6).

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 hydrodynamiczne procesy strefy brzegowej Ważona

6 hydrodynamiczne procesy strefy brzegowej [wykład] egzamin 0,60

6 hydrodynamiczne procesy strefy brzegowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Druet Cz. (2000): Dynamika morza, Wyd. UG, Gdańsk

Majewski A. (1992): Oceany i morza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Massel S.R. (1989): Hydrodynamics of Coastal Zones, Elsevier, Amsterdam

Literatura podstawowa

Jasińska E. (1991): Dynamika słonych wód w estuariach polskich rzek, Prace IBW PAN, 24, Gdańsk

Łomniewski K.,  Mańkowski W., Zaleski J., Żmudziński L (1975): Morze Bałtyckie, Wyd. PWN, Warszawa

Łomniewski K.,  Zaleski J., Żmudziński L. (1974): Morze Śródziemne, Wyd. PWN, Warszawa

Prandle D. (2009): Estuaries: Dynamics, Mixing, Sedimentation and Morphology, Cambridge University Press, New York

Pruszak Z. (2003): Akweny morskie: zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiskaWyd. Morskiej, Gdańsk, Wyd. IBW
PAN, Gdańsk

Thurman H. (1982): Zarys oceanologii, Wyd. Morskiej, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Ichtiologia i parazytologia morska [moduł]

ichtiologia i parazytologia morska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Cele przedmiotu: Zapoznanie z postawami ichtiologii i parazytologii organizmów morskich

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu
ichtiologii oraz parazytologii morskiej

K_W02
K_W041 EP1

umiejętności

umie zidentyfikować najbardziej popularne gatunki ryb
morskich oraz gatunki pasożytów organizmów morskich
mogące stanowić zagrożenie dla życia człowieka K_U051 EP2

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę doskonalenia swojej wiedzy z zakresu
ichtiologii

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ichtiologia i parazytologia morska

Forma zajęć: wykład

21. Morfologia, biologia i fizjologia ryb 6

22. Statki rybackie oraz narzędzia połowu 6

23. Marikultura 6

74. Podstawy parazytologii ryb 6

25. Podstawy parazytologii morskich bezkręgowców 6

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podstawy systematyki ryb 6

122. Indywidualne prezentacje z wybranych tematów 6

Wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point i filmu, Ćwiczenia z wykorzystaniem internetu oraz żywych i
utrwalonych preparatów biologicznychMetody kształcenia

1/2



Helfman G., Collette B.B., Facey D.E., Bowen B.W. (2007): The diversity of fishes: Biology, evolution, and ecology 2nd edition,
Willey-Blackwell, Wielka Brytania

Moyle P.B., Cech J.J.jr.  (2004): Fishes: An introduction to ichthyology (5th edition), Pearson

Rohde K. (red.) (2005): Marine parasitology, CSIRO Publishing , Victoria, Australia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Test wyboru (wykłady)
Prezentacja multimedialna (ćwiczenia)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 ichtiologia i parazytologia morska Arytmetyczna

6 ichtiologia i parazytologia morska [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 ichtiologia i parazytologia morska [ćwiczenia]
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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2643_91S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%) , semestr: 4 - język
angielski (100%) , semestr: 5 - język angielski (100%) ,
semestr: 6 - język angielski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
35 lektorat 30 ZO

36 lektorat 30 E

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 anglojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w oceanografii i
dyscyplinach pokrewnych

K_W071 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku angielskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie
oceanografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U091 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku angielskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z
zakresu oceanografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U08
K_U092 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku angielskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny oceanografii i dyscyplin
pokrewnych  oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U103 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku angielskim  prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
oceanografii i dyscyplin pokrewnych

K_U104 EP5

prowadzi  w języku angielskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu oceanografii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U105 EP6

potrafi samodzielnie planować i realizować  swoją
edukację obcojęzyczną w ramach uczenia się przez całe
życie

K_U136 EP7

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie oceanografii i
pokrewnych dyscyplin w języku angielskim przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K071 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

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

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

20
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

5
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

20
10. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek, 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

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin - 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 Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język angielski Ważona

5 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język angielski Ważona

6 język angielski [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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2646_92S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język francuski (100%) , semestr: 4 - język
francuski (100%) , semestr: 5 - język francuski (100%) ,
semestr: 6 - język francuski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
35 lektorat 30 ZO

36 lektorat 30 E

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 francuskojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w oceanografii i
dyscyplinach pokrewnych

K_W071 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku francuskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie
oceanografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U091 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku francuskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z
zakresu oceanografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U092 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku francuskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady,
audycje radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny oceanografii i dyscyplin
pokrewnych  oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U103 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku francuskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
oceanografii i dyscyplin pokrewnych

K_U104 EP5

prowadzi  w języku francuskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu oceanografii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U105 EP6

potrafi samodzielnie planować i realizować  swoją
edukację obcojęzyczną w ramach uczenia się przez całe
życie

K_U136 EP7

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie oceanografii i
pokrewnych dyscyplin w języku francuskim przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K071 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

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

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

20
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

5
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

20
10. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek, 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

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin - 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 Ważona

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język francuski Ważona

5 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język francuski Ważona

6 język francuski [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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2643_89S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański (100%) , semestr: 4 - język
hiszpański (100%) , semestr: 5 - język hiszpański (100%) ,
semestr: 6 - język hiszpański (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
35 lektorat 30 ZO

36 lektorat 30 E

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 hiszpańskojęzyczne odpowiedniki
podstawowych pojęć i terminów  używanych w
oceanografii i dyscyplinach pokrewnych

K_W071 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku hiszpańskim opracowanie
pisemne na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie
oceanografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U091 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku hiszpańskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z
zakresu oceanografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U092 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku hiszpańskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady,
audycje radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny oceanografii i dyscyplin
pokrewnych  oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U103 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku hiszpańskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
oceanografii i dyscyplin pokrewnych

K_U104 EP5

prowadzi  w języku hiszpańskim swobodne rozmowy
oraz uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych
zagadnień z zakresu oceanografii i dyscyplin
pokrewnych, przedstawiając swoje zdanie i broniąc
swoich poglądów

K_U105 EP6

potrafi samodzielnie planować i realizować  swoją
edukację obcojęzyczną w ramach uczenia się przez całe
życie

K_U136 EP7

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie oceanografii i
pokrewnych dyscyplin w języku hiszpańskim przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K071 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 3

10
2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

20
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

5
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

20
10. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek, 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

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin - 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 Ważona

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język hiszpański Ważona

5 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język hiszpański Ważona

6 język hiszpański [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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2644_90S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki (100%) , semestr: 4 - język
niemiecki (100%) , semestr: 5 - język niemiecki (100%) ,
semestr: 6 - język niemiecki (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
35 lektorat 30 ZO

36 lektorat 30 E

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 niemieckojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w oceanografii i
dyscyplinach pokrewnych

K_W071 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku niemieckim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie
oceanografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U091 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku niemieckim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z
zakresu oceanografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U092 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku niemieckim (dłuższe wypowiedzi, wykłady,
audycje radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny oceanografii i dyscyplin
pokrewnych  oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U103 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku niemieckim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
oceanografii i dyscyplin pokrewnych

K_U104 EP5

prowadzi  w języku niemieckim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu oceanografii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U105 EP6

potrafi samodzielnie planować i realizować  swoją
edukację obcojęzyczną w ramach uczenia się przez całe
życie

K_U136 EP7

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie oceanografii i
pokrewnych dyscyplin w języku niemieckim przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K071 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 3

10
2. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

20
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

5
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

20
10. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek, 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

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin - 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 Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

5 język niemiecki Ważona

5 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

6 język niemiecki Ważona

6 język niemiecki [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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2646_88S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski (100%) , semestr: 4 - język rosyjski
(100%) , semestr: 5 - język rosyjski (100%) , semestr: 6 - język
rosyjski (100%)

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
23 lektorat 30 ZO

24 lektorat 30 ZO

3
35 lektorat 30 ZO

36 lektorat 30 E

Razem 120 10

Koordynator
przedmiotu:

dr HALINA  STELMACH

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 rosyjskojęzyczne odpowiedniki podstawowych
pojęć i terminów  używanych w oceanografii i
dyscyplinach pokrewnych

K_W071 EP1

1/3



umiejętności

przygotowuje w języku rosyjskim opracowanie pisemne
na temat konkretnych zagadnień w dziedzinie
oceanografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U091 EP2

przygotowuje i przedstawia w języku rosyjskim
prezentację ustną na temat ogólnych zagadnień z
zakresu oceanografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując  wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U092 EP3

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu ustnego w
języku rosyjskim (dłuższe wypowiedzi, wykłady, audycje
radiowe i telewizyjne itp.) na temat konkretnych
zagadnień z dziedziny oceanografii i dyscyplin
pokrewnych  oraz ogólnie nadąża za zawartymi w nim
wywodami

K_U103 EP4

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane artykuły i inne
teksty naukowe w języku rosyjskim prezentujące
określone stanowiska i poglądy dotyczące problemów
oceanografii i dyscyplin pokrewnych

K_U104 EP5

prowadzi  w języku rosyjskim swobodne rozmowy oraz
uczestniczy w dyskusjach na temat ogólnych zagadnień
z zakresu oceanografii i dyscyplin pokrewnych,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U105 EP6

potrafi samodzielnie planować i realizować  swoją
edukację obcojęzyczną w ramach uczenia się przez całe
życie

K_U136 EP7

kompetencje społeczne

wykazuje gotowość do komunikowania się i
przekazywania swojej wiedzy w dziedzinie oceanografii i
pokrewnych dyscyplin w języku rosyjskim przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K071 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: język rosyjski

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

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 3

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3

20
4. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 4

5
5. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 4

56. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 4

20
7. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 5

5
8. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na poziomie
B2 5

59. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 5

20
10. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie kompetencji B2 6

5
11. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym wynikającym z celów nauczania na
poziomie B2 6

512. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 6

konwersacje, symulacja scenek, 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

120Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

60Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

24Udział w konsultacjach

12Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3, 4 i 5; egzamin - 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 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
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z

kartografia
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_48S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 41
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr ANDRZEJ GIZA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z historią i rozwojem badań nad pomiarami Ziemi oraz terminologią stosowaną w kartografii.
Uświadomienie studentom potrzeby doboru odpowiedniej mapy do analizowanego zjawiska. Przygotowanie studentów
do korzystania z map.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólnogeograficzna. Podstawy trygonometrii i geometrii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu
przedmiotu. Rozróżnia poszczególne układy
współrzędnych oraz odwzorowania oraz zna zasady
prezentacji treści na mapach.

K_W081 EP1

umiejętności

Umie posługiwać się mapą, określić położenie punktu w
przestrzeni geograficznej, przeprowadzić na jej
podstawie pomiary oraz odczytać z mapy niezbędne
informacje.

K_U031 EP2

Potrafi skonstruować wybrane siatki kartograficzne i
wybrać odpowiednią do zagadnienia mapę uwzględniając
odwzorowanie, wyznaczyć przebieg loksodromy i
ortodromy oraz zastosować odpowiednią metodę
kartograficzną do prezentacji poszczególnych zjawisk.

K_U072 EP3

kompetencje społeczne

Dba o wykonywanie pomiarów zgodnie z wytycznymi.
Chętnie podejmuje się wykonania powierzonych zadań,
wykazując się kreatywnością. Rozumie potrzebę stałego
uzupełniania wiedzy.

K_K061 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kartografia

Forma zajęć: wykład

2
1. Wprowadzenie, definicje i zakres przedmiotu. Kształt i wymiary Ziemi, określanie współrzędnych
geograficznych, azymutalnych i geodezyjnych. 1

32. Odwzorowania kartograficzne, teoria zniekształceń. 1

33. Państwowy system odniesień przestrzennych. Państwowe układy współrzędnych geodezyjnych. 1

34. Mapy topograficzne i morskie. 1

25. Metody przedstawień kartograficznych. 1
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26. Atlasy elektroniczne i portale mapowe. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Mapa i jej elementy 1

32. Określanie współrzędnych geograficznych i azymutalnych 1

43. Odwzorowania kartograficzne 1

24. Teoria zniekształceń 1

25. Loksodroma i ortodroma 1

26. Metody przedstawień kartograficznych 1

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia powiązane z dyskusją, praca z mapą, wykładMetody kształcenia

Churski, Z., Galon, R. (1996): Siatki kartograficzne, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pasławski J. (2006): Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wyd. Nowa Era
Literatura podstawowa

Pelczar M., Szeliga J., Ziółkowski J. (1991): Zarys Kartografii i Topografii, Wyd. Uniwersytetu GdańskiegoLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1KOLOKWIUM

EP2SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady:  pozytywna ocena z pisemnego kolokwium (test wielokrotnego wyboru)
Ćwiczenia:  zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich prac wykonywanych na ćwiczeniach, zaliczenie na ocenę
pozytywną sprawdzianu semestralnego

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
zaliczenie w oparciu o ocenę uzyskaną z wykonanych projektów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 kartografia Arytmetyczna

1 kartografia [wykład]
zaliczenie z
oceną

1 kartografia [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-O-O-I-S-20/21Z-GM

kartowanie strefy brzegowej z teledetekcją
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Opanowanie treści programowych, umiejętność zebrania i przygotowania danych
dla wykonania zintegrowanego Numerycznego Modelu Terenu morskiej strefy brzegowej

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Kartografia i Teledetekcja

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe metody statystyczne i matematyczne
oraz wykorzystuje je w interpretacji procesów
zachodzących w środowisku morskiej strefy brzegowej K_W081 EP1

W interpretacji procesów zachodzących w środowisku
morskiej strefy brzegowej,  opiera się na analizie danych
teledetekcyjnych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod
statystycznych i matematycznych

K_W072 EP2

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie zjawisk i procesów
zachodzących w strefie brzegowej morza, będących
wynikiem interpretacji danych teledetekcyjnych

K_W093 EP3

umiejętności

Potrafi docierać do potrzebnych informacji,  dotyczących
morskiej strefy brzegowej, wykorzystując dostępne ich
źródła

K_U031 EP4

Posługuje się metodami matematycznymi w opisie i
interpretacji procesów zachodzących w środowisku
morskiej strefy brzegowej, stosuje algorytmy i techniki
informatyczne do ich opisu oraz metody statystyczne w
analizie danych teledetekcyjnych morskiej strefy
brzegowej

K_U072 EP5

W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących  w
strefie brzegowej morza, wykazuje umiejętność
wyciągania wniosków na podstawie analizy danych
teledetekcyjnych w połączeniu z danymi pozyskanymi z
innych źródeł

K_U093 EP6

kompetencje społeczne

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy
zarówno z zakresu nowych metod pozyskiwania danych
teledetekcyjnych morskiej strfy brzegowej, jak również
sposobu przetwarzania i interpretacji tych danych

K_K021 EP7

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kartowanie strefy brzegowej z teledetekcją

Forma zajęć: wykład

21. Przegląd systemów teledetekcyjnych przydatnych do badań strefy brzegowej 5

22. Charakterystyka teledetekcyjnej aparatury do badań strefy brzegowej 5

23. Aparatura satelitarna: skanery wysokiej rozdzielczości 5

44. Aparatura lotnicza: zdjęcia lotnicze, wielospektralne, hiperspektralne, lidar 5

55. Omówienie wybranych przykładów zastosowania teledetekcji do badań strefy brzegowej 5

Forma zajęć: laboratorium

3
1. Analiza morfologii strefy brzegowej z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i danych skanowania
laserowego 5

3
2. Zjawiska w strefie brzegowej: falowanie, zróżnicowanie fizycznych właściwości mas wodnych,
zjawiska lodowe, rozlewy olejowe 5

4
3. Przygotowanie danych do cyfrowego przetwarzania obrazu: import danych, formaty danych, metody
rektyfikacji, korekcje, wybór odpowiednich kanałów spektralnych 5

54. Przetwarzanie danych i interpretacja 5

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia powiązane z dyskusjąMetody kształcenia

Adamczyk, J., Będkowski, K. (2005): Metody cyfrowe w teledetekcji, SGGW

Ciołkosz A., Kesik A. (1989): Teledetekcja satelitarna, PWN

Furmańczyk K.  (1980): Zarys fotointerpretacji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego

Kurczyński Z, Preuss R.  (1987): Podstawy fotogrametrii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Sabins F.F.  (1987): Remote Sensing - Principles and Applications, Wyd. John Wiley and Sons

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: Pozytywna ocena z pisemnego egzaminu (test wielokrotnego wyboru).
Laboratoria: zaliczenie na pozytywną ocenę kolokwium, przygotowanej prezentacji oraz wszystkich prac
wykonywanych w trakcie zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 kartowanie strefy brzegowej z teledetekcją Arytmetyczna

5 kartowanie strefy brzegowej z teledetekcją [wykład] egzamin

5 kartowanie strefy brzegowej z teledetekcją [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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10Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

klimatologia i meteorologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_53S
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
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 30 ZO0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy o procesach meteorologicznych i klimatotwórczych na Ziemi. Omowienie mechanizmu
powstawanie ruchów konwekcyjnych w troposferze oraz skutków konwekcji. Zaprezentowanie wpływu oceanów na
kształtowanie termiki troposfery i dynamiki zjawisk meteorologicznych i cech klimatycznych. Przekazanie wiedzy o
skutkach emisji zanieczyszczeń na zmiany klimatyczne na Ziemi.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu fizyki, chemii i meteorologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zrozumienie podstawowych procesy wymuszające
transport mas powietrza w troposferze; wyjaśnienia
wpływu procesów oceanicznych na dynamikę i termikę
troposfery

K_W011 EP1

Ma wiedzę o oceanografii i jej powiązaniu z z
meteorologią i klimatologią K_W062 EP2

umiejętności

Stosuje techniki pomiarowe używane w meteorologii;
potrafi wykonać  proste pomiary i eksperymenty K_U071 EP3

Potrafi dociarać i korzystać z źródeł danych i informacji K_U072 EP4

Potrafi interpretować przebiegi procesów
atmosferycznych i zmian klimatycznych oraz
przygotować na ten temat pracę pisemną

K_U093 EP5

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy K_U134 EP6

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłej rejestracji danych i
gromadzenia wiedzy eksperymentalnej K_K021 EP7

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: klimatologia i meteorologia

Forma zajęć: wykład

31. Skład i budowa pionowa atmosfery; promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery 2 0

32. Bilans cieplny powierzchni Ziemi, temperatura gruntu i powietrza 2 0

33. Woda w atmosferze 2 0
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34. Pole ciśnienia i wiatr 2 0

35. Masy powietrza i fronty 2 0

36. Cyrkulacja atmosfery 2 0

37. Klimaty świata 2 0

38. Klimaty Europy, miejska wyspa ciepła 2 0

39. Klimat Polski 2 0

310. Burze, cyklony tropikalne, zmiany klimatu 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Meteorologiczne i klimatologiczne materiały źródłowe. Organizacja służby meteorologicznej, stacja
meteorologiczna i przyrządy pomiarowe. Układ SI  - zamiana jednostek. 2 0

32. Bilans promieniowania powierzchni Ziemi. Pomiary psychrometryczne. 2 0

33. Stratyfikacja termiczna atmosfery. 2 0

3
4. Diagram termodynamiczny. Określanie równowagi pionowej powietrza. Wpływ ruchów pionowych
powietrza na stratyfikację termiczną i równowagę powietrza. 2 0

45. Wiatr, skala: Beauforta, siły wiatru i stanu morza. Róża wiatrów. Określanie wiatru rzeczywistego. 2 0

36. Analiza pola ciśnienia, rozszyfrowanie depeszy meteorologicznej. 2 0

3
7. Opracowanie danych klimatologicznych (średnie i miary zmienności, szereg rozdzielczy,
prawdopodobieństwo i kwantyle). 2 0

5
8. Diagram klimatyczny, typy klimatów  - klasyfikacja wg Köppena. Kontynentalizm (wskaźniki wg:
Gorczyńskiego, Chromowa i Johanssona-Ringleba). Typy przebiegu temperatury i opadów. 2 0

3
9. Klimat a wysokość nad poziomem morza ? piętra klimatyczne w Tatrach. Rozkład ciśnienia na kuli
ziemskiej. 2 0

Prezentacje multimedialne, analizy zbiorów danych pomiarowych, wykonywanie  pomiarów, wykonywanie raportów
cząstkowychMetody kształcenia

Kożuchowski K. (2009): Meteorologia i klimatologia, PWN

Trzeciak S. (2004): Meteorologia morska z oceanografią, PWN
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: kolokwium ustne
Ćwiczenia: średnia arytmetyczna z prac cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z oceny z wykładów i oceny z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 klimatologia i meteorologia Arytmetyczna

2 klimatologia i meteorologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 klimatologia i meteorologia [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

litostratygrafia pokrywy osadowej oceanów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 65
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK  ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK  ZAWADZKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problematyką dotycząca stratygrafii pokrywy oceanicznej oceanów ze szczególnym
uwzględnieniem zmienności litologicznej oraz 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. Ponadto, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
metodyką badawczą oraz praktycznym wykorzystaniem danych geologicznych, geofizycznych i górniczych w
badaniach dna mórz i oceanów Ziemi.

Wymagania wstępne:
Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu geologii ogólnej, geologii morza nabytej podczas wcześniejszych lat studiów.
Umiejętność rozpoznawania podstawowych typów skał osadowych, umiejętność pracy z różnymi źródłami
literaturowymi i kartograficznymi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna rozszerzoną klasyfikację genetyczną osadów
oceanicznych K_W011 EP1

Ma pogłębioną wiedzę na temat warunków fizycznych,
chemicznych i biologicznych, które decydują o
procesach sedymentacyjnych i gromadzących się
osadach

K_W032 EP2

Rozumie i charakteryzuje procesy, prowadzące do
formowania pokrywy osadowej oceanów. Potrafi
zidentyfikować i opisać poszczególne jednostki
litostratygraficzne.

K_W033 EP3

Zna metody badawcze stosowane w analizie facjalnej i
litostratygrafii K_W094 EP4
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umiejętności

Wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie otrzymanych wyników badań oraz dostępnej
literatury.

K_U021 EP5

Posiada umiejętność analizy procesów zachodzących w
oceanach i ich wpływu na formowanie się pokrywy
osadowej.

K_U012 EP6

Potrafi, na podstawie charakterystycznych zespołów
osadów (asocjacji litofacjalnych), zidentyfikować
środowisko sedymentacyjne

K_U013 EP7

Posiada umiejętność odpowiedniego zaplanowania i
przeprowadzenia poboru prób w terenie, ich analizy w
laboratorium przy użyciu odpowiednich narzędzi
badawczych oraz interpretacji uzyskanych danych

K_U064 EP8

kompetencje społeczne

Krytycznie weryfikuje uzyskane wyniki badań oraz stan
posiadanej wiedzy. K_K011 EP9

Jest gotów przekazywać rzetelną wiedzę na temat
potrzeby badań litostratygraficznych K_K072 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: litostratygrafia pokrywy osadowej oceanów

Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe pojęcia i koncepcje stosowane w stratygrafii 5

32. Pojęcie czasu geologicznego i tabeli stratygraficznej 5

5
3. Charakterystyka kryteriów litologicznych oraz klasyfikacja podstawowych jednostek
litostratygraficznych 5

5
4. Charakterystyka morskich środowisk sedymentacyjnych  (litoralne, sublitoralne, hemipelagiczne,
eupelagiczne) 5

55. Charakterystyka środowisk sedymentacji przejściowej (estuaria, delty, laguny, równie pływowe). 5

36. Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy osadowej. Przyczyny i konsekwencje 5

6
7. Pojęcie facji i ich typy (litofacje, biofacje); wskaźniki facji, zespoły facjalne, rodzaje formacji
osadowych, cykliczność sedymentacji. Niezgodności (dyskordancje). 5

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Metody badań stosowane w stratygrafii 5

6
2. Analiza facjalna i interpretacja środowisk depozycyjnych na podstawie danych z rdzeni osadowych i
zapisów sejsmicznych 5

33. Sporządzanie i interpretacja przekrojów litologicznych 5

3
4. Analiza charakterystycznych form i cech osadów i na ich podstawie identyfikacja różnorodnych
środowisk sedymentacyjnych 5

Wykład informacyjny i problemowy połączony z prezentacją multimedialną i konwersacją.
Ćwiczenia praktyczne polegające interpretacji wyników uzyskanych za pomocą wybranych metod badawczych.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP5,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP10,EP4,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego z zakresu wykładów i zalecanej literatury. Poprawne wykonanie
projektu, pracy pisemnej, aktywność studenta podczas zajęć praktycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: 60% oceny z wykładów + 40% oceny z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 litostratygrafia pokrywy osadowej oceanów Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Gradziński R. i in.: (1986): Zarys sedymentologii, Wyd. Geologiczne

Kotliński R (2011): Mapa osadów oceanicznych 1 : 40 000 000, IOM, Szczecin

Musielak S. (1985): Osady mórz i oceanów. , Skrypt Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Literatura podstawowa

Eicher Don L., (1970): Czas geologiczny, PWN, Warszawa

Einsele G. (2000): Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget, Springer

Hüneke H., Mulder T. (2011): Deep-sea sediments. Developments in Sedimentology. , Elsevier

Leontjew O.K. (1989): Geologia Morza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Nichols G. (2009): Sedimentology and Stratigraphy. 2nd Edition., Wiley-Blackwell

Reineck H. E. & Singh I. B.  (1980): Depositional Sedimentary Environments, Springer

Whittaker J., Goncharov A., Williams S., Müller R.D., Leitchenkov R., (2013): Global sediment thickness dataset updated for
the Australian-Antarctic Southern Ocean, Geochemistry, Geophysics, Geosystems

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

5 litostratygrafia pokrywy osadowej oceanów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

5 litostratygrafia pokrywy osadowej oceanów [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Ichtiologia i parazytologia morska [moduł]

marine ichthyology and parasitology
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 10 ZO

wykład 10 ZO

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  WOJCIECH  PIASECKI

Cele przedmiotu: Introducing basic concepts of ichthyology and marine parasitology

Wymagania wstępne: Knowledge included in the Biology curricula of high school

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Knows and comprehends basic issues of ichthyology
and marine parasitology K_W041 EP1

umiejętności
Can identify the most common marine fish species and
parasite species of marine organisms that are potentially
affect human health

K_U051 EP2

kompetencje społeczne
Understands the need for perpetual learning of
ichthyology

K_K01
K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: marine ichthyology and parasitology

Forma zajęć: wykład

21. Morphology, biology and physiology of fish 6

22. Fisheries vessels and fishing gear 6

23. Mariculture 6

34. Foundations of fish parasitology 6

15. Foundations of marine invertebrates parasitology 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Foundations of fish systematics. 6

82. Individual powerpoint presentations on selected topics 6

Lecture based on PowerPoint presenatation and film., Class exercise based on internet and live or preserved
biological specimens.Metody kształcenia
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Helfman G., Collette B.B., Facey D.E., Bowen B.W. (2007): The diversity of fishes: Biology, evolution, and ecology 2nd edition,
Willey-Blackwell, Wielka Brytania

Moyle P.B., Cech J.J.jr.  (2004): Fishes: An introduction to ichthyology (5th edition), Pearson

Rohde K. (red.) (2005): Marine parasitology, CSIRO Publishing , Victoria, Australia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Passing grade received based on individual presentation

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Arbitral grade

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 marine ichthyology and parasitology Arytmetyczna

6 marine ichthyology and parasitology [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 marine ichthyology and parasitology [wykład]
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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Fizyka morza [moduł]

marine physics
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_71S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 3 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
ćwiczenia 10 ZO

wykład 20 E

Razem 30 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizyki odpowiedzialnymi za procesy fizyczne występujące w morzach i
oceanach.  Przygotowanie studentów do zastosowania aparatu matematycznego w opisie zjawisk fizycznych.

Wymagania wstępne: Konieczna jest znajomość podstaw analizy matematycznej i rachunku wektorowego oraz podstaw fizyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w
morzach i oceanach. K_W011 EP1

Student rozumie i interpretuje zjawiska i procesy fizyczne
zachodzące w środowisku morskim, zna podstawowy
aparat matematyczny do opisu tych zjawisk K_W082 EP2

umiejętności

Student rozumie podstawowe techniki i przyrządy
używane w oceanografii i pod kontrolą opiekuna potrafi
podjąć się organizacji i przygotowania prostych badań
terenowych.

K_U051 EP3

Student potrafi zaplanować pod kierunkiem opiekuna
naukowego  proste zadania badawcze i na podstawie ich
wyników oraz innych dostępnych danych opracować
raport opisujący wnioski z tych badan

K_U042 EP4

Student potrafi zaplanować i wykonać w terenie pomiary
podstawowych parametry określających właściwości
fizyczne wody

K_U113 EP5

Potrafi wyciągać wnioski na podstawie syntezy
informacji z różnych źródeł oraz danych pozyskiwanych
przez siebie w wyniku prowadzonych prostych badań K_U074 EP6

kompetencje społeczne

Wykazuje zrozumienie dla potrzeby stałego uzupełniania
wiedzy dotyczacej fizyki morza K_K021 EP7

Student jest gotów do informowania społeczeństwa o
zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem morza K_K072 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr
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Przedmiot: marine physics

Forma zajęć: wykład

41. Właściwości fizyczne wody morskiej: budowa molekularna, zasolenie, temperatura i gęstość 3

22. Przemiany termodynamiczne wody morskiej 3

23. Dopływ energii słonecznej do oceanów, oddziaływanie światła ze składnikami wody morskiej 3

24. Wymiana molekularna i turbulentna masy, ciepła i pędu w morzu 3

15. Zastosowanie metod optycznych w badaniach oceanograficznych 3

36. Siły działające na element wody, równania ruchu 3

37. Rozchodzenie się dźwięku w morzu, zastosowanie metod akustycznych w badaniach oceanów 3

38. Podstawy fizyczne teledetekcji koloru morza i temperatury powierzchniowej (SST) 3

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Równanie stanu wody morskiej 3

22. Siły działające na element wody 3

23. Mechanizmy przenoszenia ciepła w oceanach 3

24. Równania ruchu mas wodnych 3

25. Równania opisujące wymianę molekularną i turbulentną masy, ciepła i pędu w morzu 3

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia rozwiązywanie zadań, praca w grupach.Metody kształcenia

Dera J (2003): Fizyka Morza, PWN

Mobley, C.D.  (1994): Light and Water: Radiative Transfer in Natural Waters, Academic Press

Ocean Optics Web Book , www.oceanopticsbook.info/

Literatura podstawowa

Knauss J.A. (2005): Introduction to Physical Oceanograph,  Waveland Pr Inc

Lurton X. (2002): An introduction to Underwater Acoustics, Principles and applications, Springer

Steele J.H., Thorpe S.,A., Turekian K.K. (2009): Elements of Physical Oceanography, Academic Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN USTNY

EP6KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP7,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium ustne z zakresu treści wykładów
Ćwiczenia - pozytywne oceny z zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu ustnego oraz ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 marine physics Arytmetyczna

3 marine physics [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

3 marine physics [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



30Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

24Przygotowanie się do zajęć

21Studiowanie literatury

16Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Sedymentologia morska [moduł]

marine sedimentology
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 10 ZO

wykład 10 E

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z: genezą i zróżnicowaniem osadów
morskich oraz ich cechami strukturalnymi i teksturalnymi; zróżnicowaniem morskich środowisk sedymentacyjnych i
procesów w nich zachodzących; metodami badawczymi stosowanymi w sedymentologii.

Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geologii ogólnej, geologii morza oraz oceanografii fizycznej, nabytej na
wcześniejszych latach studiów, oraz fizyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat środowiskowych uwarunkowań
procesów sedymentacji.

K_W02
K_W031 EP1

Zna metody stosowane w analizie cech teksturalnych i
strukturalnych osadów. K_W072 EP3

umiejętności

Umie korzystać z literatury naukowej dotyczącej
fizykochemicznych uwarunkowań procesów
sedymentacji.

K_U041 EP4

Potrafi pozyskać informacje na temat zróżnicowania
osadów morskich. K_U032 EP5

Umie zidentyfikować cechy teksturalne oraz strukturalne
osadów. K_U053 EP6

Potrafi wykonać analizy granulometryczne osadów
różnymi metodami. K_U064 EP7

Potrafi przedstawić graficznie wyniki analizy uziarnienia,
obliczyć wskaźniki uziarnienia oraz zinterpretować
uzyskane wyniki.

K_U06
K_U075 EP8

Potrafi zidentyfikować środowisko sedymentacyjne na
podstawie cech litologicznych oraz wyników analiz. K_U076 EP9

kompetencje społeczne
Jest gotów do szerzenia wiedzy na temat znaczenia
badań sedymentologicznych w eksploracji ekosystemów
morskich.

K_K071 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: marine sedimentology

Forma zajęć: wykład
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2
1. Procesy sedymentacji i ich uwarunkowania. Składniki osadów ich geneza. Mechanizmy
transportu materiału ziarnowego i depozycji osadów. Formy dna powstające przy transporcie
osadów

5

12. Metody badawcze stosowane w sedymentologii. 5

2
3. Cechy teksturalne osadów. Określanie wielkości składników osadu. Graficzne sposoby
przedstawiania wyników analizy uziarnienia. Wskaźniki uziarnienia i ich znaczenie interpretacyjne. 5

1
4. Cechy strukturalne osadów. Rodzaje struktur sedymentacyjnych: struktury syndepozycyjne,
struktury postdepozycyjne (erozyjne, deformacyjne, biogeniczne). 5

1
5. Charakterystyka środowisk sedymentacji morskiej i przejściowej: strefa litoralna i przejściowa
(estuaria, delty, laguny), strefa sublitoralna, strefa hemipelagiczna, strefa eupelagiczna. 5

1
6. Klasyfikacje i charakterystyka osadów morskich: litogeniczne, biogeniczne, chemogeniczne,
poligeniczne 5

17. Postsedymentacyjne przeobrażenia osadów 5

18. Podstawy analizy facjalnej i stratygrafii sekwencyjnej 5

Forma zajęć: laboratorium

21. Zapoznanie się z metodami badań sedymentologicznych w terenie; pobór prób do analiz 5

22. Analiza uziarnienia poszczególnymi metodami (sitową, laserową, areometryczną). 5

3
3. Obliczanie statystycznych wskaźników uziarnienia oraz prezentacja i interpretacja wyników
analiz granulometrycznej 5

34. Wykreślanie profili sedymentologicznych oraz interpretacja środowiska sedymentacji. 5

Zajęcia praktyczne w terenie i laboratorium sedymentologicznym., Opracowywanie graficzne i liczbowe wyników
analiz oraz ich interpretacja., Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacja multimedialnej.Metody kształcenia

Ciesielczyk J., Jabłońska M., Kozłowski K. (2006): Geologia dla studentów geografii (rozdział 7: Skały osadowe), Wyd.
Geologiczne, Warszawa

Gradziński  R.  i in. (1986): Zarys sedymentologii. , Wyd. Geologiczne, Warszawa

Jaroszewski  W. (red.) (1986): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej (rozdział II: Elementy sedymentologii oraz
rozdz. I: Makroskopowe oznaczanie minerałów i skał. Skały), Wyd. Geologiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

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

Książkiewicz M. (1979): Geologia dynamiczna. , Wyd. Geologiczne, Warszawa

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

Miall A. D. (1990):  Principles of sedimentary basin analysis. , Springer - Verlag, Berlin

Musielak S. (1985):  Osady mórz i oceanów., Skrypt Uniwersytetu Gdańskiego

Racinowski R. (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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP4,EP5,EP6SPRAWDZIAN

EP3,EP6,EP7,EP8,E
P9PROJEKT

EP10,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Sprawdzian pisemny oraz sprawozdanie z wykonanych
zadań praktycznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych ocen z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 marine sedimentology Arytmetyczna

5 marine sedimentology [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 marine sedimentology [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

16Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

24Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z

matematyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2801_44S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 51
ćwiczenia 30 ZO

wykład 30 ZO

Razem 60 5

Koordynator
przedmiotu:

dr WOJCIECH  BONDAREWICZ

Prowadzący zajęcia: dr GRZEGORZ  SZKIBIEL

Cele przedmiotu:

Nabycie podstawowej wiedzy z wybranych zagadnień z logiki matematycznej, algebry liniowej, analizy matematycznej
funkcji jednej zmiennej, wybranych równań różniczkowych zwyczajnych, geometrii analitycznej płaskiej i przestrzennej,
algebry wektorów, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie pozwalającym na opisywanie i
interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych i gospodarczych analizowanych w oceanografii.

Wymagania wstępne:

Znajomość w zakresie gimnazjum i liceum, zbiorów liczbowych, własności działań na liczbach rzeczywistych, rachunku
na wyrażeniach algebraicznych, równań i nierówności algebraicznych, układu współrzędnych kartezjańskich (płaskich i
przestrzennych), algebry wektorów, funkcji elementarnych i ich własności, własności funkcji trygonometrycznych,
wybranych wzorów z geometrii euklidesowej, elementarnego obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia, metod
prezentacji i interpretacji danych statystycznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada podstawową wiedzę z rachunku zdań i zbiorów,
rachunku macierzy i wyznaczników, układu równań
liniowych, rachunku różniczkowego funkcji jednej
zmiennej, wybranych równań różniczkowych
zwyczajnych, geometrii analitycznej płaskiej i
przestrzennej, algebry wektorów, kombinatoryki i
rachunku prawdopodobieństwa.

K_W081 EP1

Zna narzędzia i formuły matematyczne potrzebne do
wykonywania obliczeń umożliwiających opisanie i
interpretacje zjawisk oraz procesów oceanograficznych. K_W082 EP2

umiejętności

Stosuje typowe metody rachunku zdań i zbiorów, teorii
macierzy i wyznaczników oraz układów równań
liniowych, rachunku różniczkowego i całkowego funkcji
jednej zmiennej, geometrii analitycznej, algebry
wektorów i rachunku prawdopodobieństwa.

K_U071 EP3

Umie samodzielnie wybrać odpowiednią metodę
matematyczną do rozwiązania danego zadania na
poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie
zjawisk i procesów analizowanych w oceanografii.

K_U072 EP4

Potrafi planować i organizować dalsze samokształcenia
się i kształcenia przez całe życie. K_U133 EP5
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kompetencje społeczne

Uświadamia potrzebę uzupełniania i doskonalenia wiedzy
i umiejętności matematycznych pozwalających na
analizowanie zagadnień z oceanografii. K_K011 EP6

Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w zakresie
wykorzystania narzędzi matematycznych do
rozwiązywania problemów poznawczych z zakresu
oceanografii

K_K022 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: matematyka

Forma zajęć: wykład

11. Elementy rachunku zdań, kwantyfikatorów i zbiorów. Dziłania na zbiorach 1

22. Liczby zespolone, działania i własności, interpreatcja geometryczna. 1

2
3. Macierze, działania i własności, Równania macierzowe. Macierz odwrotna, metody wyznaczania.
Wyznaczniki, własności. 1

14. Układy równań liniowych Cramera, metody rozwiązywania. 1

1
5. Elementy kombinatoryki. Silnia, symbol Newtona, dwumian Newtona, trójkąt Pascala. Permutacje,
wariacje i kombinacje (bez powtórzeń). 1

2
6. Elementy geometrii analitycznej płaskiej. Równania prostej, okręgu, elipsy, paraboli i hiperboli.
Warunki równoległości i prostopadłości prostych. Algebra wektorów. 1

2
7. Elementy geometrii analitycznej przestrzennej. Równania prostych i płaszczyzn. Warunki
równoległości i prostopadłości. 1

18. Ciąg liczbowy, granica, własności, metody obliczania. Liczba e. 1

3
9. Przegląd funkcji elemntarnych i ich własności. Granica funkcji, własności, metody obliczania.
Asymptoty pionowe, poziome i ukośne funkcji. 1

3
10. Pochodna funkcji w punkcie (przedziale), interpreatcja geometryczna i fizyczna, własaności
pochodnych, podstawowe wzory, metody obliczania. 1

2
11. Zastosowanie pochodnych (równanie stycznej i normalnej, monotoniczność, ekstremum, wartość
największa i najmniejsza funkcji w przedziale). 1

3
12. Całka nieoznaczona. Podstwowe własności i wzory. Metoda całkowania przez podstawienie i przez
części. Całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych. 1

2
13. Całka onzaczona. Podstawowe własności i wzory. Zastosowanie do obliczania pola między krzywymi,
długości łuku, objętości i pola powierzchni figury obrotowej. 1

2
14. Wybrane równania różniczkowe zwyczajne. Całka ogólna i szczególna równania. Warunek
poczatkowy. 1

2
15. Klasyczna i aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, własności. Prawdopodobieństwa
całkowite, warunkowe. schemat Bernoulli'ego. 1

116. Zmienna losowa i jej rozkład, wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe. 1

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Wartość logiczna negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji i rónoważności. Zdania z
kwantyfikatorami. Działania na zbiorach. 1

2
2. Wykonywanie działań na liczbach zespolonych w postaci kartezjańskiej, trygonometrycznej i
wykładniczej. Zastosowania 1

3
3. Obliczanie sumy, różnicy i iloczynu macierzy. Rozwiązywanie prostych równań macierzowych.
Obliczanie wyznaczników stopnia 2-go, 3-go, n-tego. 1

1
4. Rozwiązywanie układów równań liniowych Cramera metodą wyznacznikową, macierzowa, metodą
macierzy odwrotnej oraz macierzy blokowej. 1

1
5. Obliczenia z silnią, symbolem i dwumianem Newtona. Proste przykłady obliczeń permutacji, wariacji i
kombinacje (bez powtórzeń). 1

1
6. Pisanie i rozpoznawanie równań prostej, równania okręgu, elipsy, paraboli i hiperboli. Badanie
równoległości i prostopadłości dwóch prostych. 1

2
7. Pisanie równań prostych i płaszczyzna w przestrzeni. Badanie warunków równoległości i
prostopadłaości prostych i płaszczyzn. 1

18. Obliczanie granic ciągów. Granica z liczbą e. Zastosowania. 1

3
9. Rozpoznawanie funkcji elementarnych. Obliczanie granic funkcji. Badanie asymptot poziomych,
pionowych i ukośnych. 1

3
10. Obliczanie pochodnych funkcji jawnej, niejawnej, parametrycznej, potęgowo-wykładniczej. Badanie
ekstremum funkcji. Zastosowania. 1

2
11. Wyznaczanie równania stycznej i normalnej. Badania monotoniczności, ekstremum, ekstremum,
wartość największa i najmniejsza funkcji w przedziale. 1

3
12. Całkowanie przez podstawienie i przez części. Proste przykłady całkowania funkcji z trójmianem
kwadratowym, wymiernych i trygonometrycznych. 1

2
13. Proste przykłady obliczania pola między krzywymi, długości łuku, objętości i pola powierzchni figury
obrotowej. Zastosowania. 1

2
14. Rozwiązywanie równań rózniczkowych o zmiennych rozdzielonych i równań liniowych z warunkami
poczatkowymi i bez. Zastosowania. 1
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2
15. Obliczanie prawdopodobieństwa wg definicji klasycznej i aksjomatycznej. Obliczanie
prawdopodobieństwa całkowitego i warunkowego. Schemat Bernoulli'ego 1

1
16. Określanie zmiennej losowej i jej rozkładu, wartości oczekiwanej, wariancji i odchylenia
standardowego. 1

Wykład: Prezentacja multimedialna, komentarz wykładowcy. Ćwiczenia: Obliczenia analityczne, komentarz
prowadzącego ćwiczenia.Metody kształcenia

Gewert M., Skoczylas Zb. (2009): Analiza matematyczna 1, Definicje, twieredzenia, wzory, Oficyna Wyd. GIS

Jurlewicz T., Skoczylas Zb. (2001): Algebra liniowa 1, Definicje, twieredzenia, wzory, Oficyna Wyd. GIS

Krysicki W., Włodarski L. (2004): Analiza matematyczna w zadaniach - Część 1, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Krysicki W., Włodarski L. (2004): Analiza matematyczna w zadaniach - Część 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Gewert M., Skoczylas Zb. (2009): Analiza matematyczna 1, Przykładay i zadania, Oficyna Wyd. GIS

Jurlewicz T., Skoczylas Zb. (2001): Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wyd. GIS

Ligman J. (1976): Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa, WSiP

Siewierski (red.) (1982): Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami, Tom 1, PWN, Warszawa

Siewierski (red.) (1981): Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami, Tom 2, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianów cząstkowych (ćwiczenia) i końcowego (wykłady)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 matematyka Arytmetyczna

1 matematyka [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

1 matematyka [wykład]
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-O-O-I-S-20/21Z-OF

meteorologia  morska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z tematyką rutynowych
pomiarów meteorologicznych prowadzonych na morzu, dynamiki morskich procesów meteorologicznych i elementów
prognozowania pogody i pogodowego prowadzenia statków

Wymagania wstępne: Podstawy z fizyki i statystyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna przyczyny zjawisk meteorologicznych i ich skutki
czasowo-przestrzenne K_W011 EP1

Zna metody empiryczne stosowane do opisu i
wyjaśnienia obserwowanych zmienności parametrów
meteorologicznych, zna metody statystyczne i
modelowania matematycznego

K_W082 EP2

Zna powiązania problemów meteorologicznych z
problematyką ekologiczną i klimatologiczną K_W023 EP3

Zna i rozumie zmienność zjawisk i dynamikę procesów
meteorologicznych oraz  metody statystyczne służące do
ich analizy

K_W084 EP4

umiejętności

Potrafi dotrzeć do informacji o stanie pogody i jej
prognozach dla akwenów morskich K_U031 EP5

Zbiera, potwierdza, weryfikuje i syntetyzuje informacje
pogodowe z różnych źródeł K_U072 EP6

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę bieżącego uzupełniania wiedzy
poprzez badania empiryczne i modelowe K_K011 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: meteorologia  morska

Forma zajęć: wykład

11.  Morskie obserwacje meteorologiczne i hydrologiczne 5

22. Transport mas powietrza nad morzem; siły wymuszające ruch powietrza 5

23. Falowanie wiatrowe; dyssypacja energii fal 5

24. Aerozolowa grubość optyczna atmosfery; sieć pomiarowa AERONET 5

25. Niże baryczne i sztormy; trasy przemieszczania niżów 5
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26. Spirale ruchy Ekmana w wodzie i powietzru 5

17.  Wpływ upwelingów na termikę troposfery 5

18. Wpływ konwergencji oceanicznych na troposferę 5

29. Prognozowanie i pogodowe prowadzenie statków 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pomiary meteorologiczna prowadzone na statkach i jachtach na morzu 5

22. Model HYSPLIT i wyrabianie trajektorii ruchu mas powietrza 5

23. Parametryzacja falowania wiatrowego 5

24. Opracowywanie danych aerozolowych z sieci AERONET 5

25. Dynamiczne cechy niżów barycznych 5

26. Mapy pogody, kodowanie i rozkodowywanie informacji meteorologicznych 5

37. Pogodowe trasy statków 5

przekaz multimedialny, prezentacje przyrządów pomiarowych, pomiary, analizy danych
Metody kształcenia

Łomniewski K. (1970): Oceanografia Fizyczna, PWN

Trzeciak S. (2004): Meteorologia morska z oceanografią , PWN
Literatura podstawowa

Marks R. (1990): Preliminary Investigations on the Influence of Rain on the Production, Concentration, and Vertical Distribution
of Sea Salt Aerosol , J. Geophys. Res. Vol. 95, NO. C12

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

13Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN USTNY

EP2,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin ustny
Ćwiczenia:  średnia arytmetyczna z zadań i prac ćwiczeniowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena  z przedmiotu: średnia arytmetyczna z oceny z wykładu i oceny z ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 meteorologia  morska Arytmetyczna

5 meteorologia  morska [wykład] egzamin

5 meteorologia  morska [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

metody badań dna morskiego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45 ćwiczenia 30 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z metodyką i technikami
badawczymi stosowanymi w badaniach dna mórz i oceanów.

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy z zakresu oceanografii fizycznej, sedymentologii oraz geologii morza.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna historię badań dna morskiego. K_W07
K_W091 EP1

Zna uwarunkowania, możliwości i ograniczenia badań
prowadzonych w środowisku morskim. K_W092 EP2

Zna podstawowe metody i urządzenia stosowane w
badaniach dna morskiego.

K_W07
K_W093 EP3

umiejętności

Potrafi dokonać wyboru odpowiednich metod dla
określonego celu badawczego oraz zaproponować plan
prac badawczych.

K_U04
K_U071 EP4

Potrafi zinterpretować wyniki profilowań
hydroakustycznych oraz sejsmoakustycznych. K_U062 EP5

Potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie wyników
komplementarnych badań dna morskiego.

K_U05
K_U063 EP7

Umie pozyskiwać aktualne informacje na temat nowych
rozwiązań technicznych oraz metod stosowanych w
badaniach dna morskiego.

K_U034 EP8

kompetencje społeczne
Jest świadomy zagrożeń dla ekosystemów morskich w
trakcie eksploracji i eksploatacji kopalin oceanicznych. K_K03

K_K041 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody badań dna morskiego

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Historia badań dna morskiego. 5

32. Uwarunkowania, możliwości i ograniczenia badań prowadzonych w środowisku morskim. 5

4
3. Metody badań bezpośrednich powierzchni dna morskiego - rozpoznanie morfologii dna i rodzaju
osadów in situ (próbniki osadów, sondy rdzeniowe, fotografia podwodna, zdalne pojazdy podwodne,
autonomiczne

5

4
4. Metody hydroakustyczne: pomiary batymetrii akwenu (echosondy jednowiązkowe i wielowiązkowe);
obrazowanie powierzchni dna (sonar boczny); akustyczna klasyfikacja osadów (systemy: RoxAnn, QTC,
BioSonics

5
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4
5. Interpretacja wyników pomiarów hydroakustycznych wraz z wykreśleniem mapy batymetrycznej oraz
mapy osadów na podstawie danych z systemu RoxAnn. 5

4
6. Metody sejsmoakustyczne (wysokorozdzielcza sejsmika refleksyjna) - zdalne rozpoznawanie obiektów
pogrzebanych w osadach oraz płytkich struktur geologicznych. 5

47. Interpretacja wyników profilowań sejsmoakustycznych (wykreślenie przekroju geologicznego). 5

48. Bezpośrednie rozpoznawanie budowy geologicznej dna morskiego za pomocą głębokich wierceń. 5

Pozyskiwanie aktualnych informacji na temat nowych rozwiązań technicznych oraz metod stosowanych w badaniach
dna morskiego., Ćwiczenia  polegające na wyborze metod odpowiednich dla określonego celu badawczego.,
Ćwiczenia praktyczne w interpretacji wyników uzyskanych za pomocą wybranych metod badawczych., Prezentacja
różnych metod badawczych z wykorzystaniem schematów, fotografii oraz filmów.

Metody kształcenia

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

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

Stepnowski A. (2001): Systemy Akustycznego Monitoringu Środowiska Morskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk

Literatura podstawowa

Blondel P. (2009): The Handbook of Sidescan Sonar, Springer- Verlag

Lurton X.  (2002):  An introduction to Underwater Acoustics, Principles and applications, Springer- Verlag

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

Tęgowski J. (2006):  Akustyczna klasyfikacja osadów dennych, Wyd. Rozprawy i Monografie IO PAN

(2011): Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń, Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, rok 35, zeszyt
4/1 Wydawnictwa AGH, Kraków

(2001): RoxAnn Training Manual, Stenmar Sonavision Ltd. Aberdeen, Scotland

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

13Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

8Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7,E
P8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP7PROJEKT

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian z wiedzy na temat metod stosowanych w badaniach dna morskiego.
Poprawne wykonanie projektu wraz z wyciągnięciem wniosków.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z pracy pisemnej i wykonanych ćwiczeń praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 metody badań dna morskiego Arytmetyczna

5 metody badań dna morskiego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

metody wielowymiarowej analizy danych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

SPR38AIJ3008_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Cele przedmiotu:
Poznanie wielowymiarowych metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach zjawisk i procesów w środowisku
morskim oraz nabycie umiejętności interpretacji uzyskanych wyników analiz w sposób właściwy dla badań
oceanograficznych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu podstawowego kursu matematyki i statystyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna niezbędne metody statystyczne oraz wykorzystuje je
w interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku przyrodniczym - ożywionym i nieożywionym. K_W081 EP1

W interpretacji zjawisk i procesów odbywających się w
środowisku morskim opiera się na podstawach
empirycznych rozumiejąc w pełni znaczenie metod
statystycznych w opisie i interpretacji tych zjawisk i
procesów.

K_W082 EP2

Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk
klimatologicznych. K_W083 EP3

Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i
procesów zachodzących w środowisku morskim. K_W084 EP4

umiejętności

W badaniach oceanograficznych stosuje metody
statystyczne w analizie danych pomiarowych. K_U071 EP5

Posiada umiejętność interpretowania wyników analiz
statystycznych. K_U072 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do korzystania z podejścia statystycznego w
celu lepszego postrzegania, opisu i analizy procesów
przyrodniczych oraz do zachowania ostrożności przy
interpretacji uzyskanych wyników

K_K011 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: metody wielowymiarowej analizy danych
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Forma zajęć: wykład

41. Wprowadzenie do wielowymiarowych metod analizy danych 6

4
2. Wielowymiarowa analiza współzależności cech ilościowych i jakościowych. Wnioskowanie
statystyczne w analizie współzależności. 6

43. Analiza kanoniczna 6

34. Analiza dyskryminacyjna 6

35. Analiza skupień 6

46. Analiza składowych głównych oraz analiza czynnikowa 6

47. Analiza wariancji 6

48. Zastosowanie analiz wielowymiarowych w badaniach oceanologicznych 6

Forma zajęć: ćwiczenia

4
1. Wielowymiarowa analiza współzależności cech ilościowych i jakościowych w badaniach
oceanologicznych 6

42. Analiza skupień w badaniach środowiska morskiego 6

43. Analiza składowych głównych i analiza czynnikowa w badaniach środowiska morskiego 6

34. Wielowymiarowa analiza statystyczna wybranego zestawu danych oceanograficznych 6

Ćwiczenia: samodzielne wykonywanie zadań w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
EXCEL i pakietu STATISTICA, samodzielne opracowanie zestawu danych oceanograficznych, Wykłady z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Metody kształcenia

Balicki A. (2013): Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, UG, Gdańsk

Stanisz A. (2006): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3., Statsoft,
Kraków

Literatura podstawowa

Suchecka J. (2014): Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa

Suchecki B. (2010): Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych., C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: zaliczenie wykładów na ocenę w formie testu pisemnego
Ćwiczenia: podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach, wykonanie wszystkich zadań w pracowni komputerowej,
pozytywnie oceniona praca indywidualna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest obliczana na podstawie średniej ważonej z ocen z ćwiczeń (waga 0,4) oraz z wykładów (waga 0,6)

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 metody wielowymiarowej analizy danych Ważona

6 metody wielowymiarowej analizy danych [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

6 metody wielowymiarowej analizy danych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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12Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

modelowanie procesów w środowisku morskim
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Poznanie założeń jedno- i wielowymiarowych modeli matematycznych wykorzystywanych w badaniach środowiska
oraz nabycie umiejętności interpretacji uzyskanych symulacji w sposób właściwy dla badań oceanograficznych.

Wymagania wstępne: Ukończony kurs z zakresu statystyki i matematyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna niezbędne metody matematyczne oraz wykorzystuje
je w interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim.

K_W081 EP1

W interpretacji zjawisk i procesów odbywających się w
środowisku morskim opiera się na podstawach
empirycznych rozumiejąc w pełni znaczenie metod
matematycznych w opisie i interpretacji tych zjawisk i
procesów.

K_W012 EP2

Ma wiedzę w zakresie informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i
procesów zachodzących w środowisku morskim. K_W093 EP3

umiejętności

Posługuje się metodami matematycznymi w opisie i
interpretacji zjawisk oceanograficznych.

K_U01
K_U071 EP4

Stosuje algorytmy i techniki informatyczne do opisu
zjawisk i procesów fizycznych w wodach.

K_U07
K_U122 EP5

potrafi zaplanować potencjalne badania terenowe oraz
prawidłowo dobrać stosowane narzędzia i metody K_U063 EP7

kompetencje społeczne
Wykazuje zrozumienie dla potrzeby stałego uzupełniania
wiedzy kierunkowej. K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: modelowanie procesów w środowisku morskim

Forma zajęć: wykład

3
1. Założenia i budowa modeli matematycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku morskim. 5

32. Metody oceny dopasowania modeli do danych empirycznych. 5

1/3



6
3. Model matematyczny eksperymentu losowego. Modelowanie zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim w warunkach ekstremalnych. 5

3
4. Diagnostyka dynamiki zjawisk i procesów odbywających się w środowisku morskim - prognozowanie
na podstawie modeli szeregów czasowych. 5

Forma zajęć: laboratorium

51. Modele liniowe i nieliniowe w analizie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku morskim 5

52. Modele wielowymiarowe w analizie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku morskim 5

53. Modelowanie procesów zachodzących w środowisku morskim z wykorzystaniem technik GIS 5

wykład informacyjny, prezentacja, ćwiczenia powiązane z dyskusją, samodzielna praca przy komputerzeMetody kształcenia

Jednorał T. (1983): Zastosowanie statystyki matematycznej w badaniach morza. Prace IM, 672, IM, Gdańsk

Klóska R., Hundert M., Czyżycki R. (2007): Wybrane zagadnienia z prognozowania, Economicus, Szczecin

Rychling A. (red.) (2007): Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa

Stanisz A (2006): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 1-3., Statsoft,
/kraków

Suchecki B. (2010): Ekonometria przestrzenna, metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa

Urbański J. (2008): GIS w badaniach przyrodniczych, UG, Gdańsk

Literatura podstawowa

Denkowska S., Papież M. (2011): Rachunek prawdopodobieństwa dla studentówstudiów ekonomicznych, C.H. Beck,
Warszawa

Kaczmarek Z. (1970): Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, Wyd. Kom. i Łączn., Warszawa

Pruchnicki J. (1987): Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa

Suchecka J. (2011): Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

17Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium.
Laboratorium: pozytywna ocena z wykonywanych prac.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 modelowanie procesów w środowisku morskim Arytmetyczna

5 modelowanie procesów w środowisku morskim [wykład]
zaliczenie z
oceną

5
modelowanie procesów w środowisku morskim [laboratorium] zaliczenie z

oceną

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

morskie zasoby kopalin mineralnych
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK  ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK  ZAWADZKI

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych ze znaczeniem  i
wykorzystaniem zasobów złóż kopalin zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego.

Wymagania wstępne:
Opanowanie wiedzy z poprzednich semestrów w szczególności przedmiotów: fizyka, chemia, geologia i geologia
morza.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia i zasady podziału złóż kopalin
wynikające z odrębności budowy geologicznej oceanów. K_W031 EP1

Identyfikuje zależności formowania i rozmieszczenia złóż
kopalin od procesów geodynamicznych i cyklicznej
ewolucji oceanów.

K_W032 EP2

Rozumie utylitarny charakter badań oceanograficznych i
możliwości wykorzystania ich wyników w gospodarce z
uwzględnieniem aspektów ochrony środowisk morskich. K_W103 EP3

umiejętności

Wykazuje umiejętność aktualizacji i weryfikowania miejsc
występowania złóż korzystając z literaturowych i baz
internetowych.

K_U031 EP4

Potrafi w oparciu o rozpoznane zależności i kryteria
określić perspektywiczne miejsca występowania
mineralnych zasobów oceanicznych oraz możliwości ich
racjonalnej eksploatacji.

K_U092 EP5

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy dotyczącej
zasobów mineralnych. K_K021 EP6

Rozumie potrzebę prowadzenia badań poszukiwawczo-
rozpoznawczych i dokumentacyjnych oraz eksploatacji
złóż zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
cywilizacyjnego.

K_K042 EP7

Jest świadomy potencjalnych zagrożeń dla środowiska
morskiego wynikających z prowadzenia prac
wydobywczych.

K_K013 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: morskie zasoby kopalin mineralnych

Forma zajęć: wykład

1/3



1
1. Pojęcia podstawowe oraz podział zasobów złóż oceanicznych (odnawialne i nieodnawialne). Podział
genetyczno-formacyjny złóż kopalin użytecznych. 5

2
2.  Warunki formowania i występowanie złóż kopalin, w powiązaniu z cyklami geodynamicznymi Wilsona.

5

2
3. Magmogeniczne kopaliny ekshalacyjno-osadowe (VHMS, SHMS). Siarczkowe złoża polimetaliczne, ich
rozmieszczenie i warunki występowania (masywne siarczki: Cu, Zn, Pb, Ag; iły metalonośne). 5

3
4. Osadogeniczne złoża biogeniczne: kaustobiolity (ropa naftowa, gaz ziemny i hydraty gazowe);
liptobiolity (bursztyn) - rozmieszczenie, warunki występowania, zasoby i perspektywy
zagospodarowania.

5

2
5. Osadogeniczne kopaliny wietrzeniowe (mechaniczne i rezydualne): złoża rozsypiskowe minerałów
ciężkich (cyrkon, rutyl, monacyt, ilmenit, kasyteryt, Au); złoża kruszywa budowlanego. 5

2
6. Osadogeniczne kopaliny hydrogeniczne. Tlenkowe złoża polimetaliczne Mn-Fe i ich rozmieszczenie
(oceaniczne konkrecje polimetaliczne (Mn, Ni, Co, Cu, Mo, V, REE); naskorupienia kobaltonośne (Co, Ni,
PG

5

17. Pierwiastki odzyskiwane z wód morskich (Mg, J, Br). 5

28. Racjonalne zagospodarowanie i wykorzystywanie zasobów złóż kopalin oceanicznych. 5

Forma zajęć: laboratorium

3
1.  Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych zlokalizowanych na szelfach i głębokich partiach
oceanów 5

32. Metody bezpośrednie i pośrednie w badaniach dna mórz i oceanów 5

33. Morskie zasoby kopalin mineralnych w polskiej strefie ekonomicznej 5

44. Perspektywiczne obszary wydobycia kopalin głębokomorskich 5

25. Zagrożenia wynikające z górnictwa głębokomorskiego 5

Wykład połączony z prezentacją multimedialną i konwersacją. Praca w laboratoriumMetody kształcenia

Depowski S., Kotliński R., Rühle E., Szamałek K. (1998): Surowce mineralne mórz i oceanów, Kotliński R., Szamałek K.
(Eds.). Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.

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

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

Cronan D.S. (red.):  (2000): Marine Minerals Deposits (handbook), CRC Press LLC, , London - New York 2000

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

Gurvich E.G (2006):  Metalliferous Sediments of the Word Ocean. Fundamental Theory of Deep-Sea Hydrothermal
Sedimentation, Springer

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

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

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny w postaci testu mieszanego (otwartego, wyboru) z zakresu wykładów po uprzednim
uzyskaniu zaliczenia z laboratorium.
Laboratorium: zaliczenie z oceną na podstawie wykonanego projektu oraz uzyskanej oceny ze sprawdzianu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną końcowa z przedmiotu jest ocena uzyskana z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 morskie zasoby kopalin mineralnych Ważona

5 morskie zasoby kopalin mineralnych [wykład] egzamin 1,00

5 morskie zasoby kopalin mineralnych [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



10Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

18Przygotowanie projektu / eseju / itp.

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
System ocean-atmosfera [moduł]

ocean-atmosphere system
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 10 ZO

wykład 10 ZO

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy w zakresie przestrzennej i czasowej zmienności procesów współoddziaływania między Oceanem i
Atmosferą, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gromadzenia i obiegu energii oraz selekcji i wymiany materii
hydrofobowej, ukształtowanie umiejętności dotyczących stosowania podstawowych metod pomiarów
oceanograficznych oraz postaw związanych z gotowością podejmowania działań zmierzających do ochrony systemu
ocean-atmosfera

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu fizyki, chemii, biologii i meteorologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie znaczenia systemu ocean-atmosfera dla obiegu
materii oraz ciepła na Ziemi K_W021 EP1

Rozumie genezę zjawisk i związki między procesami
oceanicznymi i atmosferycznymi K_W012 EP2

Rozumie fizyczne i chemiczne mechanizmy regulujące
aktywność biologiczną na Ziemi K_W053 EP3

Rozumie powiązania wpływające na zachowanie
różnorodności środowiska morskiego K_W044 EP4

umiejętności

Przygotowuje, asystuje i wykonuje proste pomiary i
eksperymenty K_U041 EP5

Posługuje sie terminologią stosowaną w oceanografii,
hydrologii i meteorologii K_U082 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny swej wiedzy oraz
poszukiwania nowych źródeł wiedzy oceanograficznej
przez całe życie

K_K011 EP7

Rozumie potrzebę ochroną środowiska wodnego i
atmosfery K_K042 EP8

Rozumie potrzebę równowagi między ochroną i
eksploatacją środowiska morskiego i atmosfery K_K033 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ocean-atmosphere system

Forma zajęć: wykład

11. Przenoszenie ciepła w systemie Ocean-Atmosfera 5
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12. Wiatry nad oceanami 5

13. Prądy oceaniczne 5

14. Aerozole morskie 5

15. Wymiana gazów między morzem i atmosferą 5

16. Przesycenia wody morskiej tlenem 5

17. Wymiana zanieczyszczeń między wodą i powietrzem i procesy bioakumulacji 5

18. Wynoszenie bakterii i wirusów z morza do atmosfery 5

19. Wpływ oceanów na zmniejszenie skutków zmian klimatycznych 5

110. Regulacyjne znaczenie Systemu Ocean-Atmosfera 5

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pomiary energii słonecznej. 5

12. Pokrycie morza pianą morską. 5

13. Pęcherzyki w toni wodnej 5

14. Aerozole morskie 5

15. Gazy rozpuszczone w wodzie morskiej. 5

16. Pęcherzykowa selekcja materii i gazów w wodzie morskiej. 5

17. Pobór próby filmu powierzchniowego z powierzchni wody 5

18. Generacja kropel rozbryzgów podczas deszczu. 5

19. Metody generacji kropel aerozoli z wody morskiej. 5

110. Obserwacja spirali Ekmana w pionowym rozkładzie kierunków wiatru 5

Prezentacje multimedialne; omówienie wyników wybranych ekspedycji oceanicznych i polarnych; wykonywanie
prostych doświadczeńMetody kształcenia

Perry A.H., Walker J.M. (1982): System ocean-atmosfera, PWN

Trzeciak S. (2004): Meteorologia morska z oceanografią, PWN
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium ustne z zakresu treści wykładowych
Ćwiczenia: cząstkowe oceny z wykonania poszczególnych zadań

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 ocean-atmosphere system Arytmetyczna

5 ocean-atmosphere system [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 ocean-atmosphere system [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Marks R. (2014): Bubble Rotational Features - Preliminary Investigations , Oceanography: Open Access, 2:128

Marks R. (2008): Dissolved oxygen supersaturation and its impact on bubble formation in the southern Baltic Sea coastal
waters, Hydrology Resear, Vol. 39, No 3ch

Marks R. (2002): Preliminary investigation of mercury saturation in the Baltic Sea winter surface water, The Science of the
Total Environment

Marks R. (1990): Preliminary investigations on the influence of rain on the production, concentration and vertical distribution of
sea salt aerosols, JGR

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

oceanografia biologiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_60S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 74
laboratorium 45 ZO

wykład 30 E

Razem 75 7

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy na temat struktury i funkcjonowania ekosystemów oceanicznych w kontekście współzależności
między czynnikami abiotycznymi i parametrami biotycznymi na tle regionalnych i globalnych procesów
oceanograficznych i klimatycznych. Opanowanie podstawowych metod i technik stosowanych w biologicznych
badaniach morza

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu biologii, ekologii i oceanografii fizycznej zdobyta na wcześniejszych etapach kształcenia
na kierunku Oceanografii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe procesy oceanograficzne
oddziaływające na biocenozy w morzach i oceanach oraz
mechanizmy funkcjonowania ekosystemów morskich K_W011 EP1

Zna najważniejsze kategorie ekologiczne organizmów
morskich K_W042 EP2

Zna najistotniejsze formy oddziaływań pomiędzy
siedliskami morskimi a ich biocenozami K_W023 EP3

umiejętności

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje
informacje odnoszące się do struktury i funkcjonowania
ekosystemów morskich

K_U011 EP4

posiada umiejętność posługiwania się sprzętem
badawczym stosowanym do poboru prób różnych
formacji ekologicznych i stosowania odpowiednich i
adekwatnych metod przy opracowaniu prób różnych
formacji ekologicznych

K_U052 EP5

posiada umiejętność identyfikowania i klasyfikowania
podstawowych jednostek taksonomicznych organizmów
morskich

K_U013 EP6

potrafi wykonywać preparaty wspomagające technikę
obserwacji cech diagnostycznych organizmów K_U074 EP7

kompetencje społeczne

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego

K_K01
K_K021 EP8

posiada zdolność pracy w zespole, potrafi krytycznie
ocenić własną rolę w grupie oraz
ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z
zasadami etyki

K_K062 EP9
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: oceanografia biologiczna

Forma zajęć: wykład

4
1. Charakterystyka dziedzin środowiska morskiego i ograniczeń stawianych przez nie organizmom i
biocenozom 4

42. Charakterystyka podstaw funkcjonowania ekosystemów morskich 4

43. Charakterystyka podstawowych kategorii ekologicznych organizmów morskich 4

64. Procesy i interakcje w pelagialu i bentalu 4

45. Procesy i interakcje w strefie przybrzeżnej i estuariach 4

6
6. Charakterystyczne ekosystemy morskie (rafy koralowe, zarośla namorzynowe, biocenozy oparte na
chemosyntezie) 4

27. Głębokowodne rejony oceaniczne 4

Forma zajęć: laboratorium

41. Terenowe i laboratoryjne metody badania podstawowych morskich formacji ekologicznych 4

8
2. Analiza danych jakościowych i ilościowych dotyczących  podstawowych morskich formacji
ekologicznych 4

33. Charakterystyka biologiczno-ekologiczna wybranych akwenów 4

104. Morskie organizmy roślinne 4

105. Metody pomiaru produkcji pierwotnej w morzach; metody określania produkcji wtórnej w morzach 4

106. Zwierzęce formacje ekologiczne: zooplankton, bentos, nekton 4

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu konwersatoryjnego,
Metody poszukujące: wyszukiwanie informacji, analiza i synteza w prezentacjach zespołowych
Zadania praktyczneMetody kształcenia

Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A. (2002): Oceany Świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Kaiser M.J., Attrill M.J., Jennings S. i in. (2005): Marine Ecology. Processes, Systems, and Impacts, Oxford University Press,
Oxford

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

75Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7KOLOKWIUM

EP4SPRAWDZIAN

EP5PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny;  pozytywna ocena z ćwiczeń jako warunek przystąpienia do egzaminu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 oceanografia biologiczna Arytmetyczna

4 oceanografia biologiczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

4 oceanografia biologiczna [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



30Przygotowanie się do zajęć

14Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z

oceanografia chemiczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_57S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 53
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów: ze składem chemicznym wody morskiej, budową i aktywnością hydratów jonowych,
równowagą jonową i pH wody morskiej, składem chemicznym mikrowarstwy powierzchniowej; depozycją
zanieczyszczeń na powierzchni morza; sedymentacją i rozpraszanie zanieczyszczeń w kolumnie wody morskiej i na
dnie, procesami  rozpraszania i rozpuszczania związków organicznych; obiegiem rtęci w systemie ocean-atmosfera.;
omówienie podstawowych reakcji chemicznych zachodzących w wodzie morskie i atmosferze nad oceanami.

Wymagania wstępne: Wiedza podstawowa z zakresu chemii i hydrochemii; oraz fizyki, biologii i ekologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie i interpretuje zjawiska i procesy chemiczne
zachodzące w wodzie morskiej i na jej powierzchni K_W051 EP1

ma wiedzę na temat podstawowych przyrządów i
aparatury, stosowanych w oceanograficznych badaniach
chemicznych

K_W092 EP2

umiejętności

pod kierunkiem opiekuna opracowuje proste zadania
badawcze związane z analizą i interpretacją danych
dotyczących chemii morza

K_U041 EP3

wykonuje podstawowe analizy chemiczne wody morskiej
i pomiary jej właściwości fizycznych K_U072 EP4

posiada umiejętność syntezy informacji czerpanych z
różnych źródeł dla interpretacji procesów chemicznych w
morzach

K_U033 EP5

wykazuje umiejętność posługiwania się terminologią i
nomenklaturą hydrochemiczną dla pojęć związanych z
procesami chemicznymi w morzu

K_U084 EP6

kompetencje społeczne

wykazuje zrozumienie dla konieczności ciągłego
poszerzania swej wiedzy o procesach fizycznych i
chemicznych zachodzących w środowisku morskim

K_K011 EP7

wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych oraz umiejętność właściwego
reagowania na zagrożenia

K_K062 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: oceanografia chemiczna

Forma zajęć: wykład

3
1. Podział wód oceanicznych i morskich ze względu na zasolenie. Podział wód oceanicznych i morskich
ze względu na temperaturę. 3
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32. Czynniki wyróżniające wody oceaniczne i?? cechy wody oceanicznej??. 3

33. Cykl obiegu wody, wymiana wody. 3

34. Procesy sedymentacji oceanicznej. Procesy odpowiadające za formowanie się osadów oceanicznych. 3

35. Gęstość wody morskiej. Stratyfikacja gęstościowa, pojęcie pyknokliny. Zasolenie wody morskiej. 3

36. Reżim cieplny mórz i oceanów. 3

37. Gazy rozpuszczone w wodzie morskiej. 3

38. Substancje biogenne w wodach oceanicznych. 3

3
9. Krążenie jonów głównych. Drugorzędne składniki wody morskiej. Mikroelementy w wodach morskich.

3

310. System węglanowy w wodach morskich. Wytrącanie węglanów. 3

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Wyznaczanie zasolenia oraz chlorności w oparciu o oznaczone stężenie jonów chlorkowych;
wyznaczanie pionowego profilu zasolenia dla wód morskich. 3

3
2. Wyznaczanie składu jonowego wód morskich w zależności od zasolenia; Wyznaczanie profilu
pionowego zmienności stężeń głównych kationów; Określenie typu zachowań makrojonów w oparciu o
linię rozpu

3

3
3. Okreďż˝lanie uwarstwieďż˝ stabilnych i niestabilnych. Wyznaczanie termokliny, halokliny, kolumn:
izotermalnej i izohalinowej; Wyznaczanie pionowego profilu rozkładu tlenu i siarkowodoru dla mórz. 3

3
4. Wyznaczanie pionowego profilu zmienności stężeń substancji biogennych (dla form azotu i fosforu);
Określenie typu zachowań substancji biogennych w oparciu o linię rozpuszczania zachowawczego 3

3
5.  Obliczanie stopnia nasycenia wody morskiej węglanem wapnia; Drugorzędne składniki wody
morskiej. 3

wykłady z użyciem sprzętu audiowizualnego, ćwiczenia; samodzielne wykonywanie analiz poszczególnych
wskaźników hydrochemicznychMetody kształcenia

Korzeniewski K. (1995): Podstawy oceanografii chemicznej, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk

Różańska Z. (1999): Ekologia środowiska morskiego, Wyd. ART., Olsztyn
Literatura podstawowa

25. Marks R., Bełdowska M.  (2001): Air-Sea Exchange of Mercury Vapour over the Gulf of Gdańsk and
southern Baltic Sea , J. Marine Systems, 27(4), 315-324, UE

Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K. A. (2002): Oceany świata, PWN
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium ustne
Ćwiczenia -  pozytywne oceny z zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 oceanografia chemiczna Arytmetyczna

3 oceanografia chemiczna [wykład] egzamin

3 oceanografia chemiczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



25Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

oceanografia fizyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3008_61S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 74
ćwiczenia 45 ZO

wykład 30 E

Razem 75 7

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. HALINA  KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z podstawowymi zjawiskami i
procesami fizycznymi w oceanach oraz ich zróżnicowaniem geograficznym i technikami pomiarów.

Wymagania wstępne: Wiedza z przedmiotów matematyka i fizyka z I roku

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna podstawowe pojęcia, zjawiska i procesy
fizyczne zachodzące w środowisku morskim, potrafi je
opisywać i interpretować.

K_W011 EP1

Student ma wiedzę na temat podstawowych technik i
przyrządów stosowanych w oceanografii fizycznej oraz
rozumie zasady ich dzialania

K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi wykonać pomiary prądów i właściwości
fizykochemicznych wody oraz zinterpretować uzyskane
wyniki

K_U041 EP3

Student potrafi pomierzyć parametry fizyczne i
chemiczne wody morskiej oraz zinterpretować uzyskane
wyniki

K_U042 EP4

Student wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie syntezy informacji z różnych źródeł (bazy
danych oceanograficznych,mapy pogodowe, falowania,
komunikaty, prognozy i ostrzeżenia) oraz danych
pozyskiwanych przez siebie w wyniku prowadzonych
prostych badań.

K_U093 EP5

Student wykazuje w dyskusji z opiekunami naukowymi
umiejętność posługiwania się językiem właściwym dla
oceanografii, w szczególności terminologią i
nomenklaturą dotycząca oceanografii fizycznej

K_U084 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do szerzenia wiedzy z zakresu badań
oceanograficznych i zarządzania bogactwami oceanów w
społeczeństwie oraz wykorzystania jej w celach
praktycznych lub poznawczych.

K_K071 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: oceanografia fizyczna

Forma zajęć: wykład

1/3



2
1. Miejsce oceanografii fizycznej w strukturze nauk o morzu. Krzywa hipso i batygraficzna Ziemi. Formy
dna oceanicznego i morskiego. 4

4
2. Właściwości fizyczne wody morskiej: zasolenie, temperatura i gęstość wody oceanicznej, przemiany
termodynamiczne i ich wpływ na gęstość? wody morskiej, równanie stanu wody mors 4

4
3. Ważniejsze cechy struktury wód, fronty hydrologiczne, masy wodne, formowanie i rejonizacja mas
wodnych. Procesy mieszania wód morskich. 4

34. Siły wywołujące i modyfikujące ruch mas wodnych, równania ruchu. 4

55. Prądy morskie i ich klasyfikacja. 4

2
6. Ogólny system cyrkulacji wód w morzach i oceanach. Wpływ prądów na zmienność fizyko-
chemicznych cech akwenów morskich i klimatu. 4

27. Podziały regionalne mórz i oceanów, regionalne charakterystyki fizyko-chemiczne. 4

28. Falowanie wiatrowe - teorie procesu rozwoju i transformacji  falowania. 4

29. Sejsze, fale baryczne, tsunami. Zjawisko pływów. 4

2
10. Lody na morzach. Rodzaje lodów, zlodzenie akwenu, zjawiska oblodzenia. Wpływ lodu morskiego na
fizyko-chemiczne cechy akwenów morskich i klimat. 4

211. Morze Bałtyckie jako przyklad morza szelfowego 4

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podział wszechoceanu. Batygrafia akwenu morskiego. Topografia dna oceanu. 4

4
2. Prądy morskie. Wyznaczanie kierunku i prędkości prądu wiatrowego. Transport Ekmana. Spirala
Ekmana. Upwelling i downwelling. 4

7
3. Właściwości fizyczne wód morskich. Temperatura, zasolenie i gęstość wód w morzach i oceanach
(zmienność pionowa i pozioma, zmienność sezonowa). Tremoklina i haloklina. Gęstość umowna wody
morskiej .

4

4
4. Rozchodzenie się dźwięku w wodzie morskiej. Pionowa zmienność prędkości dźwięku Kanały
dźwiękowe. 4

4
5. Analiza zmian poziomu morza u południowych wybrzeży Bałtyku w ciągu roku. Cyklonalne i
antycyklonalne układy cyrkulacyjne Krótkookresowe wahania poziomu morza. Fala baryczna. 4

3
6. Fala tsunami. Baza informacji o tsunami. System monitoringu fali tsunami. Wyznaczanie czasu
nadejścia i wysokości fali tsunami. 4

5
7. Falowanie wiatrowe. Wyznaczanie i obliczanie podstawowych parametrów falowania wiatrowego na
oceanie. Obliczanie parametrów fal wiatrowych z wykorzystaniem nomogramów, diagramów, wykresów. 4

4
8. Pływy. Tablice pływów i ich wykorzystanie w praktyce nawigacyjnej. Obliczanie wysokości pływu w
porcie. Obliczanie przepowiedni pływu i krzywej pływu dla wybranego portu. 4

4
9. Zjawiska lodowe w Morzu Bałtyckim. Bałtyckie klucze lodowe i biuletyny lodowe. Mapy zlodzenia
Bałtyku. Zlodzenie na Północnym Atlantyku (analiza map zlodzenia). 4

4
10. Monitoring pogodowy w nawigacji i w pracach na morzu. Analiza map Pilot charts dla
poszczególnych oceanów. Interpretacja faksymilowych map pogody 4

3
11. Wizualizacja danych oceanograficznych w programie Ocean Data View. Mapy i wykresy stosowane w
oceanografii. Przekroje pionowe, diagramy. 4

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Ćwiczenia: samodzielne lub zespołowe wykonywanie zadań
w formie pisemnej (analiza map i literatury, informacji internetowych,  obliczenia, wykorzystanie  nomogramów,
wzorów) oraz przedstawienie wybranego  referatu.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6PREZENTACJA

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin w formie testu pisemnego
Ćwiczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za
określone prace studenta oraz prezentacji multimedialnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z egzaminu pisemnego oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 oceanografia fizyczna Arytmetyczna

4 oceanografia fizyczna [wykład] egzamin

4 oceanografia fizyczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



Druet Cz. (2000): Dynamika morza, Wyd. Morskie , Gdańsk

Duxbury A., Duxbury A.B., Sverdrup K.A. (2002): Oceany świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Stewart R. (2005): Introduction to Physical Oceanography, Department of Oceanography, Texas A&M University,
oceanworld.tamu.edu/ocean410/ocng410_text_book.htm

Talley L.D., Pickard G.L., Emery W.J., Swift J.H. (2011): Descriptive Physical Oceanography: An Introduction (Sixth Edition),
Elsevier, Boston

Tomczak M. and Godfrey J.S (2003):  Regional Oceanography: an Introduction www.es.flinders.edu.au/~mattom/regoc/, Daya
Publishing House, www.es.flinders.edu.au/~mattom/index2.html

Literatura podstawowa

Holec M., Wiśniewski B. (1983): Zarys oceanografii, cz. I, Statyka morza. , Wyd. WSMW, Gdynia

Majewski A. (1992): Oceany i morza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wiśniewski B., Holec M. (1983): Zarys oceanografii, cz. II, Dynamika morza., Wyd. WSMW, Gdynia

Zakrzewski W. (1983): Lody na morzach, Wyd. Morskie, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

75Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

25Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

11Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Ochrona i inżynieria strefy brzegowej [moduł]

ochrona i inżynieria strefy brzegowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_41S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń stabilności brzegów i ich przyczyn, a także z metodami
ochrony brzegów, stosowanymi we współczesnej inżynierii brzegowej. Kształtowanie umiejętności powiązania
zachodzących w strefie brzegowej zjawisk i procesów z inżynierską działalnością człowieka w tej strefie.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu geologii i geomorfologii morskiej strefy brzegowej oraz hydrodynamiki, morfodynamiki i
litodynamiki tej strefy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem środowiska morskiej strefy
brzegowej.

K_W051 EP1

Opisuje i interpretuje zjawiska zachodzące pod wpływem
inżynierskiej działalnosci człowieka w przyrodzie
ożywionej i nieożywionej brzegu morskiego K_W012 EP2

Ma wiedzę na temat podstawowych kategorii
pojęciowych i terminologii stosowanej w inżynierii
brzegowej i morfodynamice brzegów oraz zna
stosowane metody ochrony brzegów

K_W073 EP3

umiejętności

Wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie literatury przedmiotu oraz syntezy informacji z
różnych źródeł i danych pozyskiwanych przez siebie w
wyniku prowadzonych obserwacji

K_U02
K_U071 EP4

Potrafi identyfikować występujące w strefie brzegowej
morza przyczyny zagrożeń erozją i podać metody
zapobiegania ich skutkom

K_U012 EP5

Potrafi przewidzieć oddziaływanie zabiegów
inżynierskich i różnych metod ochrony brzegu na rozwój
brzegów

K_U09
K_U123 EP6

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ochrony środowiska morskiej strefy
brzegowej i zachowania jej georóżnorodności i
różnorodności biologicznej

K_K041 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona i inżynieria strefy brzegowej

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Czynniki wpływające na przebudowę brzegów morskich. Ewolucja profilu brzegowego 6

12. Metody umacniania brzegu. Definicje i kategorie umocnień brzegowych. 6

3
3. Naturalne metody umacniania brzegu. Biologiczne utrwalanie wydm i stabilizacja zboczy
klifowych. 6

64. Sztuczne umacnianie brzegu. Czynne i bierne budowle hydrotechniczne. 6

25. Sztuczne zasilanie brzegu. Wały przeciwpowodziowe. 6

16. Kryteria planowania i projektowanie umocnień brzegu i dna 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Kryteria planowania umocnień brzegowych. 6

5
2. Analiza oddziaływania różnych metod ochrony na procesy erozji, transportu i akumulacji
materiału osadowego. 6

53. Wybór koncepcji i sposobu umocnienia wybranego odcinka brzegu. 6

34. Przygotowanie referatu i prezentacji wybranej metody ochrony brzegu. 6

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmu, wyjaśniające opisywane zjawiska i zależności.
Ćwiczenia: praca na schematach i modelach z  komputerową analizą wyników.Metody kształcenia

Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R.  (1993): Ochrona brzegów morskich, IBW PAN, Gdańsk

Dubrawski R., Zawadzka-Kahlau E., (red.)  (2006): Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich,, Instytut Morski Gdańsk

Kostrzewski A., Musielak S.,  (2008): Współczesne przemiany rzeźby wybrzeża Południowego Bałtyku. W: Współczesne
przemiany rzeźby Polski, red. L. Starkel i in., , IGIGP, Kraków

Musielak S., (2006): Geneza i funkcjonowanie systemu przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. W: ZZOP t.2 Brzeg Morski -
zrównoważony,  red. K. Furmańczyk, , INoM US, Szczecin

Pruszak Z., (1999): Dynamika brzegów i dna morskiego., IBW PAN, Gdańsk

Literatura podstawowa

Onoszko J., Tarnowska M., Zeidler R., (1980): Hydrodynamiczne badania modelowe..., Cz. I. Hydro- i litodynamiczne procesy
w morskiej strefie brzegowej, , PWN, Warszawa

Schwartz M. L., (red.) (2005): Encyclopedia of coastal science,, Springer, Washington

Zawadzka-Kahlau E., (1999): Tendencje rozwojowe brzegów Bałtuku Południowego, GTN, Gdańsk

Zeidler R.,  (1993): Studium ochrony polskiego brzegu w warunkach przyspieszonego wzrostu poziomu morza (efektu
szklarniowego), , Inżynieria morska i geotechnika, nr 1,  Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP7EGZAMIN PISEMNY

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

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu pisemnego. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za wykonanie
poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 ochrona i inżynieria strefy brzegowej Arytmetyczna

6 ochrona i inżynieria strefy brzegowej [wykład] egzamin

6 ochrona i inżynieria strefy brzegowej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

2/3



5Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

ochrona środowiska morskiego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_62S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń dla struktury i funkcjonowania środowiska morskiego
oraz logicznych, przyrodniczych i etycznych przesłanek jego ochrony. Przekazanie wiedzy na temat współczesnych
metod i środków ochrony środowiska morskiego i ich prawnych uwarunkowań w skali krajowej i międzynarodowej.
Zapoznanie studentów z podstawami planowania i organizacji monitoringu środowiska morskiego i opracowywania
ocen oddziaływania na środowisko morskie inwestycji ingerujących w to środowisko

Wymagania wstępne:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń dla struktury i funkcjonowania środowiska morskiego
oraz logicznych, przyrodniczych i etycznych przesłanek jego ochrony. Przekazanie wiedzy na temat współczesnych
metod i środków ochrony środowiska morskiego i ich prawnych uwarunkowań w skali krajowej i międzynarodowej.
Zapoznanie studentów z podstawami planowania i organizacji monitoringu środowiska morskiego i opracowywania
ocen oddziaływania na środowisko morskie inwestycji ingerujących w to środowisko

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie i potrafi interpretować skutki zagrożeń dla
środowiska morskiego wynikających z interakcji
procesów naturalnych i antropogenicznych

K_W011 EP1

zna współczesne metody i środki ochrony środowiska
morskiego i ich prawne uwarunkowania w skali krajowej i
międzynarodowej w oparciu o relacje między elementami
środowiska morskiego a działalnością człowieka

K_W112 EP2

umiejętności

potrafi przewidywać zmiany w środowisku morskim
wynikające z działań człowieka w oparciu o znajomość
powiązań między komponentami środowiska morskiego K_U011 EP3

potrafi identyfikować przyczyny i ocenić skutki zjawisk
naturalnych i antropogenicznych w strefie przybrzeżnej K_U022 EP4

umie opracować i przedstawić argumenty na rzecz
działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń dla
środowiska morskiego wynikających z określonych
przedsięwzięć gospodarczych

K_U093 EP5

potrafi sformułować podstawy dla opracowania diagnozy
stanu środowiska morskiego dla potrzeb jego ochrony i
przedstawić analizę reakcji środowiska morskiego na
gospodarcze działania człowieka w skali lokalnej i
regionalnej

K_U114 EP6

potrafi współdziałać w grupie, wykonując wspólne
zadania K_U125 EP9

1/3



kompetencje społeczne

wykazuje się podstawą wskazującą na zainteresowanie
niwelowaniem negatywnych efektów antropogenicznych
na środowisko morskie

K_K031 EP7

wykazuje się podstawą wskazującą na docenianie
znaczenia dobrego stanu środowiska morskiego dla
dobrostanu społeczności ludzkich

K_K042 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona środowiska morskiego

Forma zajęć: wykład

31. Przesłanki konieczności ochrony środowiska morskiego 4

32. Narzędzia i instrumenty diagnozy stanu środowiska morskiego 4

33. Metody i środki ochrony środowiska morskiego 4

34. Prawne uwarunkowania ochrony środowiska morskiego w skali krajowej 4

35. Prawne regulacje ochrony środowiska morskiego w skali międzynarodowej 4

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza zagrożeń dla środowiska morskiego 4

52. Monitoring środowiska morskiego 4

53. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko morskie 4

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu,
Metody poszukujące: wyszukiwanie zbiorów danych, analiza porównawcza, analiza dokumentów, planowanie oceny
oddziaływania na środowisko, prezentacja wyników analizMetody kształcenia

Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A (2002): Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP9PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

pozytywna ocena projektów grupowych (prezentacji) i raportów, kolokwium pisemne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu ustala koordynator na podstawie średniej ważonej

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ochrona środowiska morskiego Ważona

4 ochrona środowiska morskiego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

4 ochrona środowiska morskiego [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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12Udział w konsultacjach

8Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

ochrona własności intelektualnej
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2472_49S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 11 wykład 10 ZO

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR TOMCZYK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa
autorskiego oraz prawa własności przemysłowej .
Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej w praktyce.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa [osoby fizyczne, odpowiedzialność cywilna i karna], sposobu działania
Internetu [w szczególności wyszukiwarek internetowych, zasad udostępniania informacji i pobierania danych z
Internetu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej. K_W111 EP1

umiejętności
Potrafi docierać do potrzebnych informacji
wykorzystując dostępne ich źródła (m.in. zasoby
biblioteczne, publikacje prasowe, Internet).

K_U031 EP2

kompetencje społeczne
Jest gotów do etycznego postępowania przy
rozwiązywaniu problemów poznawczych w zakresie
oceanografii

K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

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

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

1
3. Podmiot prawa autorskiego. Współtwórczość. Utwór stworzony przez pracownika. Utwory zbiorowe.
Utwory połączone 1

1
4. Pojęcie i katalog autorskich praw osobistych. Pojęcie i katalog autorskich praw majątkowych. Czas
trwania autorskich praw majątkowych 1

1
5. 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

1
6. Ochrona autorskich praw osobistych - roszczenia. Ochrona autorskich praw majątkowych -
roszczenia. Ochrona wizerunku. Plagiat. 1

1
7. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Komisja
Prawa Autorskiego. 1

1
8. Źródła prawa własności przemysłowej. Zakres ustawy prawo własności przemysłowej. Wynalazki i
patenty na wynalazki oraz procedura rejestracyjna. Umowy licencyjne dotyczące wynalazków. 1

1
9. 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

1
10. Ochrona baz danych. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Know-how. Nazwy i oznaczenia
handlowe 1
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Metoda nauczania teoretycznego oraz nauczania praktycznego, powiązana z odwoływaniem się do orzecznictwa
Sądu Najwyższego na tle konkretnych stanów faktycznychMetody kształcenia

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.),  (2011): Prawo własności intelektualnej

2. G. Michniewicz (2012): Ochrona własności intelektualnej

3. M. Brzozowska (2010): Prawo autorskie w administracji publicznej

Literatura podstawowa

10. M. Załucki (red.),  (2011): Ochrona własności intelektualnej w Polsce. Podstawowe mechanizmy i
konstrukcje

11. J. Barta, R. Markiewicz (2002): Ustawa o ochronie baz danych

12. R. Sikorski (2006): Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych

13. S. Stanisławska-Kloc (2002): Ochrona baz danych

14. J. Szyjewska-Bagińska (2010): Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych,

1. Barta J., Markiewicz R. (red.),  (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

2. Barta J., Markiewicz R (2010): Prawo autorskie

3. Barta J. (red.),  (2007): System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie

4. Ferenc-Szydełko E. (red.),  (2011): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz,

5. R. Golat (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne

6. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall (2011): Prawo własności przemysłowej

7. P. Podrecki (2010): Środki ochrony praw własności intelektualnej

8. R. Skubisz (red.),  (2012): Prawo własności przemysłowej

9. P. Stec (red.),  (2011): Ochrona własności intelektualnej: zarys wykładu

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

10Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie na ocenę - test pisemny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z testu.

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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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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

opis i klasyfikacja siedlisk morskich
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 55
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z problematyką opisu i klasyfikacji siedlisk
morskich

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu zrealizowanych przedmiotów związanych z oceanografią
biologiczną

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe formacje ekologiczne i ich znaczenie w
różnych ekosystemach morskich oraz rozumie
mechanizmy funkcjonowania życia w morzach i
oceanach

K_W041 EP1

umiejętności

Potrafi wyciągać wnioski na podstawie syntezy
informacji z różnych źródeł oraz danych pozyskiwanych
przez siebie w wyniku prowadzonych prostych badań
dotyczących zjawisk w morzach i oceanach

K_U03
K_U05
K_U06
K_U07

1 EP2

kompetencje społeczne
Równoważy potrzebę pozyskiwania zasobów z potrzebą
ochrony środowiska i zachowania różnorodności
biologicznej

K_K04
K_K061 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: opis i klasyfikacja siedlisk morskich

Forma zajęć: wykład

5
1. Środowiskowy podział mórz i pojecie siedliska w ekologii morza

5

4
2. Toń wody jako siedlisko

5

5
3. Siedliska bentoniczne: obszary płytkowodne

5

5
4. Siedliska bentoniczne: obszary glębokowodne

5

5
5. Systemy klasyfikacji siedlisk morskich

5

3
6. Obrazowanie siedlisk morskich

5

3
7. Przesłanki i sposoby ochrony siedlisk morskich

5
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Forma zajęć: ćwiczenia

7
1. Zbiór i analiza danych dla opisu siedlisk morskich

5

8
2. Klasyfikacja siedlisk morskich wybranego akwenu

5

Wykład informacyjny i problemowy, wykonanie zadań specjalistycznychMetody kształcenia

Duxbury, A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup, K.A. (2002): Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kaiser, M., Attrill, M.J., Jennings, S., Thomas, D.N., Barnes, D.K.A., Brierley, A.S., Hiddink, J.G., Kaartokallio, H., Polunin,
N.V.C., Raffaelli, D.G. (2011): Marine Ecology, Oxford University Press, Oxford

Snoeijs-Leijonmalm, P., Schubert, H., Radziejewska, T. (red.) (2017): Biological Oceanography of the Baltic Sea, Springer,
Dordrecht

Literatura podstawowa

Artykuły i strony internetowe polecane przez osobę prowadzącą :

Nordheim, H. von, Boedeker, D. (1998): Red List of Marine and Coastal Biotopes and Biotope Complexes of the Baltic Sea,
Belt Sea and Kattegat, Baltic Sea Environment Proceedings No. 75, Helsinki Commission, Helsinki

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

uczestniczenie w zajęciach, pozytywna ocena z wykonania zadań cząstkowych z ćwiczeń, pozytywna ocena pracy
pisemnej, pozytywna ocena kolokwium z wykładów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Pozytywna ocena kolokwium z wykładów (50%), pozytywna ocena pracy pisemnej (30%), pozytywna ocena zadań
cząstkowych z ćwiczeń (20%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 opis i klasyfikacja siedlisk morskich Ważona

5 opis i klasyfikacja siedlisk morskich [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,50

5 opis i klasyfikacja siedlisk morskich [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,50

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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Paleooceanografia [moduł]

paleoceanography
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3001_83S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 4 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 10 ZO

wykład 10 E

Razem 20 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB  WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB  WITKOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z najnowszymi poglądami na genezę oraz rozwój oceanów, oraz z funkcjonowaniem systemu
ocean-atmosfera współcześnie oraz w przeszłości geologicznej.

Wymagania wstępne:
Zaliczone przedmioty: Geologia, Klimatologia i meteorologia, Oceanografia chemiczna, Fizyka morza, Geologia morza.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie genezę i ewolucję basenów
oceanicznych, rozumie funkcjonowanie systemu ocean-
atmosfera współcześnie oraz w przeszłości geologicznej. K_W031 EP1

umiejętności

Potrafi wykorzystywać dostępne źródła do poszukiwania
informacji (np. najnowsze publikacje naukowe) K_U031 EP2

Wykazuje umiejętność syntezy informacji z dostępnych
źródeł oraz samodzielnie uzyskanych danych (w wyniku
prowadzonych prostych badań)

K_U092 EP3

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
z zakresu paleoceanografii pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

K_U023 EP4

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności. K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: paleoceanography

Forma zajęć: wykład

31. Geneza i przemiany basenów oceanicznych w historii Ziemi; cykl Wilsona. 4

32. Najważniejsze cykle geochemiczne. Zastosowanie izotopów tlenu oraz węgla w paleoceanografii. 4

23. Najważniejsze wahania klimatyczne w dziejach Ziemi: analiza przykładów. 4

24. Przejawy współczesnego ocieplenia klimatu w systemie ocean-atmosfera. 4

Forma zajęć: ćwiczenia
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21. Pobór prób osadów z rdzeni oceanicznych 4

22. Metodyka preparacji laboratoryjnej wybranych grup mikroorganizmów 4

23. Metody analizy mikroskamieniałości 4

24. Analiza mikroskopowa i opracowanie wyników 4

25. Interpretacja wyników analizy mikroskopowej 4

Wykłady w postaci prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz,  ćwiczenia - zajęcia laboratoryjne i
analiza mikroskopowaMetody kształcenia

van Andel, T. (2001): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi., Wydawnictwo Naukowe PWNLiteratura podstawowa

Schopf, T.J.M. (1987): Paleoceanografia, Państwowe Wydawnictwo NaukoweLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

20Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

16Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1EGZAMIN USTNY

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin ustny obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury podstawowej. Zaliczenie ćwiczeń na
podstawie zrealizowania zadań praktycznych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z całego przedmiotu liczona jest jako średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 paleoceanography Arytmetyczna

4 paleoceanography [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 paleoceanography [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-O-O-I-S-20/21Z

Moduł:
Paleooceanografia [moduł]

paleooceanografia
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3001_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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 44
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JAKUB  WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. JAKUB  WITKOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z najnowszymi poglądami na genezę oraz rozwój oceanów, oraz z funkcjonowaniem systemu
ocean-atmosfera współcześnie oraz w przeszłości geologicznej.

Wymagania wstępne:
Zaliczone przedmioty: Geologia, Klimatologia i meteorologia, Oceanografia chemiczna, Fizyka morza, Geologia morza.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie genezę i ewolucję basenów
oceanicznych, rozumie funkcjonowanie systemu ocean-
atmosfera współcześnie oraz w przeszłości geologicznej. K_W031 EP1

umiejętności

Potrafi wykorzystywać dostępne źródła do poszukiwania
informacji (np. najnowsze publikacje naukowe) K_U031 EP2

Wykazuje umiejętność syntezy informacji z dostępnych
źródeł oraz samodzielnie uzyskanych danych (w wyniku
prowadzonych prostych badań)

K_U022 EP3

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
z zakresu paleoceanografii pod kierunkiem opiekuna
naukowego.

K_U053 EP4

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności. K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: paleooceanografia

Forma zajęć: wykład

51. Geneza i przemiany basenów oceanicznych w historii Ziemi; cykl Wilsona. 4

5
2. Najważniejsze cykle geochemiczne. Zastosowanie wybranych wskaźników izotopowych w
paleoceanografii. 4

5
3. Najważniejsze wahania klimatyczne w dziejach Ziemi: analiza przykładów i implikacje dla rozwoju
klimatu na Ziemi w przyszłości. 4

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Pobór prób osadów z rdzeni oceanicznych 4
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32. Metodyka preparacji laboratoryjnej wybranych grup mikroorganizmów 4

33. Metody analizy mikroskamieniałości 4

34. Analiza mikroskopowa - aspekty biostratygraficzne i paleośrodowiskowe 4

35. Interpretacja wyników analizy mikroskopowej 4

Wykłady w postaci prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz. Ćwiczenia - analiza mikroskopowa.
Metody kształcenia

van Andel, T. (2001): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi., Wydawnictwo Naukowe PWNLiteratura podstawowa

Cowie, J. (2014): Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka., Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

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

Schopf, T.J.M. (1987): Paleoceanografia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

16Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów oraz literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zrealizowania zadań praktycznych, poprawnego wykonania wszystkich ćwiczeń oraz
zaliczonych sprawdzianów cząstkowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 paleooceanografia Arytmetyczna

4 paleooceanografia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 paleooceanografia [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-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

płyty litosferyczne i ewolucja oceanów
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze współczesnym rozumieniem problematyki płyt litosferycznych i cyklicznym rozwojem oraz
geodynamiką litosfery na tle ewolucji Geosystemu ze szczególnym uwzględnieniem procesów geologicznych
kształtujących odrębności budowy oceanów.

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty z zakresu geologii morza z wcześniejszych semestrów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę ogólną na temat zróżnicowania budowy
skorupy ziemskiej i procesów które prowadzą do jej
formowania.

K_W031 EP1

Posiada wiedzę na temat aktualnych teorii i pojęć
umożliwiających zrozumienie procesów
geodynamicznych oraz metod i technik badawczych,
które pozwalają na rozpoznanie powiązań między
zjawiskami i procesami zachodzącymi w różnych skalach
czasowych i przestrzennych.

K_W062 EP2

umiejętności

W postępowaniu badawczym student uwzględnia
współoddziaływanie czynników i procesów na złożoność
zdarzeń oraz zmienność czasowo-przestrzenną
formowania litosfery.

K_U011 EP3

Student potrafi dokonać analizy typów granic płyt
litosferycznych oraz zróżnicowania form strukturalnych
dna oceanicznego,

K_U072 EP4

Student potrafi rozpoznać zależności pomiędzy
rozmieszczeniem stref aktywności sejsmicznej i
wulkanicznej a zróżnicowaniem litosfery oceanu.

K_U013 EP5

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
poszukiwania nowych doniesień naukowych w temacie
ewolucji oceanów

K_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: płyty litosferyczne i ewolucja oceanów

Forma zajęć: wykład

3
1. Budowa i podział skorupy ziemskiej w obrębie litosfery i jej zróżnicowanie na platformach
kontynentalnych i w oceanach 6
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4
2. Procesy geodynamiczne: konwekcja i ewolucja tektonosfery, pionowe i poziome ruchy skorupy
ziemskiej, mechanizmy spredingu i subdukcji. 6

43. Oceany w systemie przyrodniczym Ziemi i odrębności budowy litosfery oceanicznej. 6

44. Płyty litosferyczne ? ich podział, granice oraz główne formy strukturalne. 6

45. Zróżnicowanie litosfery oceanicznej ? fundament krystaliczny i pokrywa osadowa. 6

4
6. Analiza typów granic płyt litosferycznych i form strukturalnych (aktywnych, mobilnych i
marginalnych). 6

47. Zależności pomiędzy rozmieszczeniem stref aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. 6

3
8. Ewolucja oceanów w świetle cykli geodynamicznych Wilsona.

6

Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Wyznaczanie głównych form strukturalnych oceanów na podstawie map i modeli dna.

6

10
2. Globalny model tektoniki płyt litosferycznych Ziemi. Identyfikacja oraz wyznaczanie granic płyt
litosferycznych na podstawie danych geologicznych i geofizycznych. 6

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, Analiza szczegółowych map strukturalnych i
geodynamicznych dna oceanicznego.Metody kształcenia

Dadlez R., Jaroszewski W. (1994): Tektonika, PWN, Warszawa

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

Busby C. J, Ingersoll R. V. (1995): Tectonics of Sedimentary Basins, Blackwell Science.

Frisch W., Meschede M., Balkey R. (2011):  Plate tectonics,  Springer , Heidelberg

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

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

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

Wefer G., Billet  D., Hebbeln D., B. B. Jorgensen, Schluter M., T. C. E. van Weering (2003): Ocean Margin Systems, Springer ,
Heidelberg

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego z wykładów oraz projektu z ćwiczeń

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ważona z projektu (40%) i sprawdzianu obejmującego treści wykładu i zalecanej literatury (60%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 płyty litosferyczne i ewolucja oceanów Ważona

6 płyty litosferyczne i ewolucja oceanów [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

6 płyty litosferyczne i ewolucja oceanów [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

podstawy botaniki morskiej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANDRZEJ  WITKOWSKI

Prowadzący zajęcia:
prof. dr hab.  ANDRZEJ  WITKOWSKI
dr PRZEMYSŁAW  DĄBEK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z grupami glonów i roślin
występujących w morzach i oceanach oraz na wybrzeżach, ich taksonomicznymi podziałami, biologią i ekologią i
racjonalnym wykorzystaniem w gospodarce

Wymagania wstępne: Zaliczone kursy Biologii, Ekologii, Hydrobiologii i Oceanografii biologicznej realizowane na kierunku Oceanografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe grupy glonów i roślin morskich,
rozumie powiązania związane z ich występowaniem i
czynnikami środowiskowymi oraz regionalnymi.

K_W011 EP1

Zna i rozumie biologię glonów i roślin morskich oraz ich
znaczenie ekologiczne dla ekosystemów w powiązaniu z
parametrami fizycznymi, chemicznymi, geologicznymi i
klimatycznymi środowiska.

K_W022 EP2

Rozumie problemy występujące przy wykorzystywaniu
gospodarczym glonów i roślin morskich przy
uwzględnieniu trwałego zachowania różnorodności
biologicznej.

K_W103 EP3

umiejętności

Posługuje się kluczami do identyfikacji roślin i glonów,
wynajduje informacje ekologiczne i dotyczące ich
gospodarczego wykorzystania.

K_U031 EP4

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
dotyczącej rozmieszczenia glonów i roślin we
wszechoceanie po ukierunkowaniu przez opiekuna
naukowego

K_U132 EP5

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę doskonalenia swych kwalifikacji, jak
bieżące śledzenie zmian zachodzących w taksonomii
glonów i roślin morskich.

K_K01
K_K021 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy botaniki morskiej

Forma zajęć: wykład

3
1. Podział świata ożywionego w ujęciu filogenetycznym, zeszczególnym uwzględnieniem
szerokorozumianej grupy glonów i roślin występujących w morzach i na wybrzeżach 5

9
2. Przegląd systematyczny grup prokariotycznych i eukariotycznych glonów oraz roślin morskich, z
uwzględnieniem biologii, fizjologii i ekologii 5

3
3. Gospodarcze znaczenie glonów i roślin morskich oraz problemy ochrony bioróżnorodności w
eksploatowanych ekosystemach 5
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Forma zajęć: laboratorium

51. Praktyczna identyfikacja gatunków i rodzajów mikroglonów przy użyciu mikroskopów optycznych 5

52. Praktyczna identyfikacja gatunków i rodzajów makroglonów przy użyciu binokularów 5

33. Praktyczna identyfikacja morskich roślin naczyniowych 5

24. Zakładanie arkuszy zielnikowych oraz utrwalanie zebranego materiału algologicznego 5

Wykład na podstawie autorskiego scenariusza w postaci prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne w
postaci zadań do wykonania z zastosowaniem sprzętu optycznego - mikroskopów i binokularów.Metody kształcenia

Podbielkowski  Z.,  Tomaszewicz  H. (1996): Zarys Hydrobiologii, PWN

Szweykowska A., Szweykowski J. (2005): Botanika tom 2. Systematyka, PWN
Literatura podstawowa

Lee R.E. (1999): Phycology, Wyd. Cambridge Univ. PressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykonanie poprawnie wszystkich zadań ćwiczeniowych i zaliczenie na pozytywną ocenę egzaminu w postaci testu z
pytaniami otwartymi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi średnia z ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 podstawy botaniki morskiej Arytmetyczna

5 podstawy botaniki morskiej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 podstawy botaniki morskiej [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-O-O-I-S-20/21Z

podstawy ekonomii
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3036_54S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 wykład 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK  RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr inż. JACEK  RUDEWICZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i procesami ekonomicznymi, zachodzącymi na płaszczyźnie mikro- i
makroekonomicznej; przedstawienie ważniejszych sposobów wykorzystywania praw ekonomicznych w rozwiązywaniu
współczesnych problemów gospodarczych; uświadomienie ważniejszych zjawisk występujących na rynku, w
odniesieniu do nieustannych zmian środowiska życia człowieka i krajobrazu.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstawowych relacji, jakie zachodzą pomiędzy kupującym i sprzedającym we współczesnej
gospodarce (wiedza ekonomiczna ze szkoły średniej) oraz powinien umieć wyprowadzać z nich wnioski. Student
winien posiadać umiejętności pracy w grupie oraz pracy indywidualnej. Dobrze, gdyby student dysponował również
elementarną wiedzą z następujących przedmiotów, realizowanych na wcześniejszych etapach nauki: Zarządzanie,
Psychologia, Socjologia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe pojęcia z
zakresu ekonomii oraz elementarne kategorie gospodarki
towarowo-pieniężnej

K_W06
K_W101 EP1

Rozpoznaje zasady funkcjonowania podmiotów
rynkowych, a następnie wyciąga proste wnioski w
odniesieniu do zmian środowiska życia człowieka i
krajobrazu

K_W06
K_W102 EP2

umiejętności

Potrafi formułować opinie dotyczące elementarnych
zjawisk gospodarczych i określonych procesów
ekonomicznych oraz potrafi zaproponować odpowiednie
narzędzia sterowania nimi

K_U02
K_U091 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnej pracy oraz wykazuje
kreatywność, rozwiązując poszczególne zadania
ekonomiczne

K_K02
K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy ekonomii

Forma zajęć: wykład

21. Podstawowe pojęcia ekonomii oraz ważniejsze zasady funkcjonowania gospodarki 2

12. Współzależność handlu zagranicznego i wzrostu gospodarczego 2

13. Prawo podaży i popytu w odniesieniu do analizy zmian stanu równowagi rynkowej 2

14. Elastyczność podaży i popytu oraz przykłady ich zastosowania 2

15. Prawo podaży i popytu w odniesieniu do polityki państwa 2

1
6. Analiza efektywności rynku w oparciu o badanie nadwyżki całkowitej i ocenę stanu równowagi
rynkowej 2
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1
7. Strata dobrobytu i przychód państwa z opodatkowania w odniesieniu do zmiany wysokości podatków

2

18. Wpływ handlu międzynarodowego na dobrobyt ekonomiczny narodu 2

19. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne oraz wspólne zasoby 2

110. Koszty produkcji typowego przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie 2

111. Analiza organizacji rynku konkurencyjnego 2

112. Analiza organizacji rynku monopolistycznego 2

113. Analiza organizacji rynku oligopolistycznego 2

114. Analiza organizacji rynku konkurencji monopolistycznej 2

Wykład problemowy z prezentacjami multimedialnymiMetody kształcenia

Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009): Makroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa

Mankiw N.G., Taylor M.P. (2009): Mikroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa
Literatura podstawowa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2009): Makroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2009): Mikroekonomia, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

1Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium ustne; wiedza z wykładów oraz z zakresu podanej literatury.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy ekonomii Ważona

2 podstawy ekonomii [wykład]
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-O-O-I-S-20/21Z

podstawy kształtowania i ochrony środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_56S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia:
dr PRZEMYSŁAW  DĄBEK
dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy na temat zagrożeń dla struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego Ziemi
oraz logicznych, gospodarczych, przyrodniczych i etycznych przesłanek konieczności jego ochrony. Zapoznanie
studentów ze współczesnymi metodami i środkami identyfikacji zagrożeń dla środowiska naturalnego Ziemi oraz
metodami i środkami jego ochrony i ich prawnych uwarunkowaniach w skali krajowej i międzynarodowej

Wymagania wstępne:
znajomość przyrodniczych treści dydaktycznych realizowanych na wcześniejszych etapach kształcenia; umiejętność
pracy z różnymi źródłami przyrodniczymi i statystycznymi

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla
struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego
oraz zna narzędzia i instrumenty służące do diagnozy
stanu środowiska

K_W01
K_W091 EP1

rozumie znaczenie zróżnicowania poziomu rozwoju i
warunków życia ludzi dla stopnia ich zainteresowania
ochroną środowiska i zaangażowania w nią K_W102 EP2

umiejętności

dobiera właściwe informacje dotyczące zjawisk i
procesów niosących ze sobą niebezpieczeństwo
degradacji środowiska

K_U031 EP3

dobiera właściwe dane dotyczące działań zmierzających
do niwelacji efektów zaburzeń środowiska dla
harmonijnego rozwoju społeczeństw i ich aktywności K_U072 EP4

potrafi przekonywująco uzasadnić potrzebę ochrony
środowiska i zidentyfikować niezbędne do tego celu
metody i działania

K_U093 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do równoważenia procesów degradacyjnych
w środowisku w związku z ich uwarunkowaniami
społeczno-ekonomicznymi, wybierając sposoby
przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom adekwatne do
potrzeb i możliwości

K_K041 EP6

akceptuje konieczność zapobiegania utracie
różnorodności środowiska przyrodniczego na Ziemi K_K062 EP7

wykazuje postawę wskazującą na zrozumienie potrzeby
działań na rzecz odpowiedniego kształtowania
środowiska przyrodniczego i jego ochrony K_K043 EP8
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy kształtowania i ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Środowisko jako system dynamiczny 3

4
2. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska naturalnego. Zjawiska i procesy
degradacyjne w przyrodzie 3

4
3. Rozwój cywilizacyjny a zagrożenia środowiska. Systemy naturalne a system kulturowe; ekologia
miasta 3

24. Geoekosystem nadmorski 3

6
5. Metody diagnostyki zagrożeń środowiska: ekotoksykologia, monitoring środowiskowy, ocena
oddziaływania na środowisko 3

6
6. Metody i środki ochrony środowiska: techniczne (czyste technologie, zagospodarowanie odpadów,
rekultywacja) oraz prawne 3

47. Krajowa i międzynarodowa strategia ochrony środowiska naturalnego 3

28. Prognozowanie i ocena przyszłych zagrożeń środowiskowych 3

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego 3

32. Zanieczyszczenia i ochrona wód 3

33. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja 3

34. Ochrona środowiska przed odpadami 3

35. Ochrona przyrody w Polsce 3

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu,
ćwiczenia - metody poszukujące: wyszukiwanie informacji i danych, analiza porównawcza, prezentacja wyników
analiz

Metody kształcenia

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2009): Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Maciak F. (2003): Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Pyłka-Gutowska E. (2004): Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Poprawne wykonanie prac ćwiczeniowych, zdanie końcowego sprawdzianu pisemnego, kolokwia cząstkowe, oceny z
prac pisemnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z wykładów i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy kształtowania i ochrony środowiska Arytmetyczna

3 podstawy kształtowania i ochrony środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 podstawy kształtowania i ochrony środowiska [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Chełmicki W. (2002): Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Johansson A. (1997): Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Klimiuk E., Łebkowska M., 2003 (2003): Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa

Mannion A. (2001): Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa

Siemiński M. (2008): Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Siemiński M. (2007): Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B (2002): Podstawy ekotoksykologii , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

praktyka zawodowa
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_65S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 56 praktyka 0 Z

Razem 0 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się ze strukturą, zasadami funkcjonowania i metodami pracy instytucji (przedsiębiorstw), których profil
działalności jest zbliżony do treści realizowanych na kierunku; uzyskanie umiejętności
działania w ramach struktur odpowiednich placówek; wzmocnienie efektów kształcenia poprzez praktyczne
zastosowanie i weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie studiów.

Wymagania wstępne: Opanowanie podstawowych zagadnień związanych z kierunkiem

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe uwarunkowania działań związanych z
wykonywaniem zawodów wykorzystujących wiedzę
oceanograficzną

K_W121 EP1

Charakteryzuje podstawowe zasady pracy oraz
ergonomii obowiązujące w praktyce działalności
przedsiębiorstw (instytucji) związanych z oceanografią K_W092 EP2

Charakteryzuje podstawowe zasady dotyczące ochrony
własności intelektualnej, tajemnicy państwowej,
służbowej i handlowej oraz ochrony danych osobowych
obowiązujące w przedsiębiorstwach (instytucjach)
działających w sektorze oceanografii

K_W113 EP3

Charakteryzuje uprawnienia zawodowe, formy
działalności gospodarczej i funkcjonowanie rynku usług
w dziedzinie oceanografii w oparciu o doświadczenia
zdobyte podczas praktyki w przedsiębiorstwach
(instytucjach) działających w tym zakresie

K_W124 EP4

umiejętności

Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze
typowe dla działalności instytucji (przedsiębiorstwa) K_U071 EP5

Potrafi wykonać standardowe pomiary i obserwacje
typowe dla działalności instytucji (przedsiębiorstwa)

K_U04
K_U052 EP6

Współuczestniczy w przygotowaniu podstawowych
dokumentów w ramach profilu działalności
przedsiębiorstw (instytucji)

K_U093 EP7

Komunikuje się z użyciem podstawowej terminologii
typowej dla działalności instytucji (przedsiębiorstwa) K_U084 EP8

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i doświadczenie
zawodowe, kierując się obserwacjami działalności
instytucji (przedsiębiorstwa)

K_U135 EP9
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kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do rozpoczęcia samodzielnej
działalności w zakresie oceanografii w oparciu o
doświadczenia zdobyte podczas praktyki

K_K061 EP10

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy oraz wykazuje
gotowość rozwijania swoich kompetencji zawodowych K_K012 EP11

Akceptuje konieczność odpowiedzialnego pełnienia
swoich obowiązków zawodowych oraz dbania o dorobek
i tradycje zawodów związanych z działalnością
oceanograficzną

K_K073 EP12

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: praktyka zawodowa

Forma zajęć: praktyka

0
1. Program praktyki uzależniony jest od specyfiki instytucji (przedsiębiorstw), w których będzie ona
realizowana i jest ustalany indywidualnie we współpracy z instytucjami (przedsiębiorstwami)
przyjmującymi

6

Student prowadzi obserwacje, wywiady, analizuje i omawia poszczególne zagadnienia i problemy praktyczne z osobą
odpowiedzialną za przebieg praktyki zawodowej z ramienia instytucji przyjmującej, a także przygotowuje i prowadzi
pod jej kierunkiem określone czynności, typowe dla zawodów funkcjonujących w ramach wybranej placówkiMetody kształcenia

Literatura polecana przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji (przedsiębiorstwa) przyjmującej :

Regulamin Praktyk Zawodowych dla Studentów Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia Realizowanych na Wydziale Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego :

Regulaminy i instrukcje obowiązujące w instytucji (przedsiębiorstwie) przyjmującej :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

0Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

75Przygotowanie się do zajęć

25Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

25Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9OPINIE W DZIENNIKU PRAKTYK

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w pełnym wymiarze oraz dostarczenie opiekunowi praktyk pełnej
dokumentacji potwierdzającej realizację celów i zadań określonych w programie praktyk (dziennik praktyk
zawodowych oraz dokumentacja spostrzeżeń) wraz z oceną (opinią) wystawioną przez osobę odpowiedzialną za
przebieg praktyki zawodowej z ramienia instytucji przyjmującej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny.

Metoda obliczania oceny
końcowej 6 praktyka zawodowa Nieobliczana

6 praktyka zawodowa [praktyka] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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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-O-O-I-S-20/21Z-GM

procesy brzegowe (dynamika osadów, morfogeneza brzegu,  hydrogeologia)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2821_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 20 ZO

wykład 15 ZO

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zjawisk i procesów przebiegających w morskiej strefie brzegowej,
zaznajomienie z jej elementami składowymi oraz przekazanie wiedzy na temat genezy morskiej strefy brzegowej, jej
morfo- i litodynamiki, a także działalności wód podziemnych w tej strefie.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu fizyki, chemii, meteorologii i klimatologii niezbędna dla zrozumienia podstawowych procesów i
zjawisk przyrodniczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane
ze strukturą i funkcjonowaniem środowiska
przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. K_W011 EP1

Zna podstawowe metody badań morfodynamiki brzegów
oraz transportu rumowiska brzegowego. K_W082 EP2

Zna i rozumie wpływ wód na morską strefę brzegową. K_W053 EP3

umiejętności

Potrafi wykonać przekrój morfodynamiczny i dokonać
jego analizy. K_U041 EP5

Potrafi metodami geomorfologicznymi określić kierunki
transportu materiału w strefie brzegowej osadowego. K_U062 EP7

Potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na zmiany
zachodzące w strefie brzegowej morza. K_U023 EP9

kompetencje społeczne
Jest świadomy konieczności współpracy z mieszkańcami
gmin nadmorskich. K_K051 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: procesy brzegowe (dynamika osadów, morfogeneza brzegu,  hydrogeologia)

Forma zajęć: wykład

2
1. Czynniki i procesy w morskiej strefie brzegowej. Procesy hydrodynamiczne, morfodynamiczne i
litodynamiczne. 6

4
2. Charakterystyka osadów brzegowych i ich ruchu. Poprzeczne i wzdłużbrzegowe przemieszczanie
osadów. Potok rumowiska. 6

33.  Akumulacyjne formy rzeźby strefy brzegowej i ich morfodynamika. 6

24. Wody podziemne i ich rola w systemie strefy brzegowej. 6

45. Wpływ człowieka na rozwój brzegów. Metody ochrony brzegów. 6
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Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Zależność kształtu profilu brzegu od budowy geologicznej. Analiza obrazu brzegów na mapach i
przekrojach. 6

52. Sporządzenie przekroju morfologicznego przez strefę brzegową oraz jego analiza i interpretacja. 6

3
3. Analiza sukcesji roślinności w profilu brzegu akumulacyjnego oraz interpretacja jej morfodynamicznej
roli. 6

34. Budowle i zabiegi hydrotechniczne, ich rodzaje oraz oddziaływanie na strefę brzegową. 6

45. Transport materiału osadewego w strefie brzegowej. Potok rumowiska. Bilans osadów. 6

Wykłady autorskie z prezentacjami multimedialnymi i filmami.
Ćwiczenia z pracą na mapach, wykonywanie przekrojów rzeźby strefy brzegowej oraz wykresów morfodynamicznych.Metody kształcenia

Kostrzewski A., Musielak S., (2008): Współczesne przemiany rzeźby wybrzeża Południowego Bałtyku. [w:]  Współczesne
przemiany rzeźby Polski, red.L. Starkel i in., w IGIGP UJ, Kraków

Leontiew O. K., Nikiforow l. G (1982): Geomorfologia brzegów morskich., Wyd. Geol., Warszawa

Migoń P., (2006):  Geomorfologia. R. 15. Geomorfologia wybrzeży, PWN, Warszawa

Musielak S., (1997): Brzegi mórz i oceanów. [w:] Encyklopedia geograficzna świata, Tom VII Oceany i morza,, OPRES,
Kraków

Musielak S., (2006): Geneza i funkcjonowanie systemu przyrodniczego morskiej strefy brzegowej. [w:] ZZOP t. 2 Brzeg Morski
- zrównoważony, red. K. Furmańczyk,, INoM US, Szczecin

Pazdro Z., Kozerski B., (1990): Hydrogeologia ogólna. Rozdz. Wody podziemne na wybrzeżach morskich., Wyd. Geologiczne,
Warszawa

Pruszak Z., (1999):  Dynamika brzegów i dna morskiego., IBW PAN, Gdańsk

Subotowicz W., (1982): Litodynamika brzegów klifowych wybrzeża Polski., Ossolineum, Gdańsk

Zawadzka-Kahlau E., (2012): Morfodynamika brzegów wydmowych południowego Bałtyku., Wyd.  Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5,EP7,EP9PROJEKT

EP10ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium pisemnego z  teoretycznej treści wykładów. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen
cząstkowych, uzyskanych za wykonanie poszczególnych zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i zadań praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
procesy brzegowe (dynamika osadów, morfogeneza brzegu,
hydrogeologia)

Arytmetyczna

6
procesy brzegowe (dynamika osadów, morfogeneza brzegu,
hydrogeologia) [wykład]

zaliczenie z
oceną

6
procesy brzegowe (dynamika osadów, morfogeneza brzegu,
hydrogeologia) [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R. (1993): Ochrona brzegów morskich., IBW PAN, Gdańsk

Dubrawski R., Zawadzka-Kahlau E. (red.) (2006): Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich., Instytut Morski, Gdańsk

Furmańczyk K., (1994): Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych
południowych wybrzeży Bałtyku., Wyd. US, Szczecin

Łabuz T. A.  (2005): Brzegi wydmowe polskiego wybrzeża Bałtyku., Czasopismo Geograficzne 76 (1-2)

Musielak S., (1980): Współczesne procesy brzegowe w rejonie Zatoki Gdańskiej., Peribalticum, Ossolineum , Gdańsk

Rudowski S., (1962): Mikroformy strefy brzegowej Bałtyku w Polsce., Studia Geologica Polonica vol.12, Warszawa

Rudowski S., (1986): Środowisko sedymentacyjne rewowego wybrzeża morza bezpływowego na przykładzie południowego
Bałtyku, Studia Geologica Polonica vol.87, Wyd. Geol., Warszawa

Schwartz M. L., (red.) (2005): Encyclopedia of coastal sciences., Springer,  Washington

Szmytkiewicz M., (2002): Prądy pochodzenia falowego w morskiej strefie brzegowej., IBW PAN, Gdańsk

Uścinowicz S., (2003): Relative sea level changes, glacio-isostatic rebound and shoreline displacement in Southern Baltic.,
Wyd PIG, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

35Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

6Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
Teledetekcja środowiska morskiego [moduł]

remote sensing of marine environment
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 6 - język angielski (100%)
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 15 ZO

wykład 10 E

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zastosowaniem metod
teledetekcyjnych do badań mórz i morskiej strefy brzegowej

Wymagania wstępne: Ukończony kurs z przedmiotu teledetekcja

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe metody statystyczne i matematyczne
oraz wykorzystuje je w interpretacji zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku morskim K_W081 EP1

W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim opiera się na analizie danych
teledetekcyjnych,  rozumiejąc w pełni znaczenie metod
statystycznych i matematycznych

K_W092 EP2

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku morskim, jako wyniku
interpretacji danych teledetekcyjnych

K_W063 EP3

umiejętności

Potrafi docierać do niezbednych danych
teledetekcyjnych dotyczacych środowiska morskiego,
wykorzystując dostępne ich źródła, w tym Internet K_U071 EP4

Posługuje się metodami matematycznymi w opisie i
interpretacji zjawisk oceanograficznych, stosuje
algorytmy i techniki informatyczne do analiz
teledetekcyjnych środowiska morskiego

K_U072 EP5

W interpretacji zjawisk występujących w środowisku
morskim, wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie analizy danych teledetekcyjnych w połączeniu
z danymi  pozyskanymi z innych źródeł

K_U093 EP6

kompetencje społeczne

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy
zarówno z zakresu nowych metod pozyskiwania danych
teledetekcyjnych, jak również sposobu przetwarzania i
interpretacji tych danych

K_K021 EP7
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: remote sensing of marine environment

Forma zajęć: wykład

11. Przegląd systemów satelitarnych Ziemi 6

1
2. Charakterystyka teledetekcyjnej satelitarnej aparatury używanej w badaniach obszarów
morskich 6

2
3. Charakterystyka teledetekcyjnej lotniczej aparatury używanej w badaniach morskiej części
strefy brzegowej 6

2
4. Dobór metod i systemów teledetekcyjnych w zależności od badanych zjawisk środowiska
morskiego 6

25. Omówienie przykładów zastosowań teledetekcji do badań obszarów morskich 6

26. Omówienie przykładów zastosowań teledetekcji do badań wodnego obszaru strefy brzegowej 6

Forma zajęć: laboratorium

1
1. Charakterystyka teledetekcyjna satelitarnej aparatury używanej w badaniach mórz oraz strefy
brzegowej 6

22. Źródła danych satelitarnych i ich dostępność 6

23. Przetwarzanie danych satelitarnych i lotniczych 6

24. Analiza rozkładu wybranych parametrów środowiska morskiego na obrazach satelitarnych 6

25. Zjawiska lodowe w strefie brzegowej na zdjęciach satelitarnych i lotniczych 6

26. Morfologia dna strefy brzegowej na zdjęciach lotniczych 6

27. Rozlewy olejowe na zdjęciach lotniczych 6

28. Falowanie w strefie brzegowej na zdjęciach lotniczych 6

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia powiązane z dyskusją, samodzielna praca przy komputerze, praca pisemna,
wykładMetody kształcenia

Furmańczyk, K. (1994): Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych
południowych wybrzeży Bałtyku, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego

Robinson, I.S. (1985): Satellite oceanography, Ellis Horwood

Sabins F.F. (1987): Remote Sensing - Principles and Applications, Jon Wiley and Sons

Literatura podstawowa

Meidment, D.R.  (2002): Arc Hydro: GIS for Water Resources, Esri Press

Seelye, M. (2004): An introduction to Ocean Remote Sensing, Cambridge University Press
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady:  Pozytywna ocena z egzaminu  pisemnego
Ćwiczenia:  zaliczenie na ocenę pozytywną zadanej pracy pisemnej oraz wszystkich prac wykonywanych na
zajęciach, zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium semestralnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 remote sensing of marine environment Arytmetyczna

6 remote sensing of marine environment [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 remote sensing of marine environment [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

13Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Sedymentologia morska [moduł]

sedymentologia morska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ  OSADCZUK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z: genezą i zróżnicowaniem
osadów morskich oraz ich cechami strukturalnymi i teksturalnymi; zróżnicowaniem morskich środowisk
sedymentacyjnych i procesów w nich zachodzących; metodami badawczymi stosowanymi w sedymentologii.

Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geologii ogólnej, geologii morza oraz oceanografii fizycznej, nabytej na
wcześniejszych latach studiów, oraz fizyki i chemii z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat środowiskowych uwarunkowań
procesów sedymentacji.

K_W02
K_W031 EP1

Zna metody stosowane w analizie cech teksturalnych i
strukturalnych osadów. K_W072 EP3

umiejętności

Umie korzystać z literatury naukowej dotyczącej
fizykochemicznych uwarunkowań procesów
sedymentacji.

K_U041 EP4

Potrafi pozyskać informacje na temat zróżnicowania
osadów morskich. K_U032 EP5

Umie zidentyfikować cechy teksturalne oraz strukturalne
osadów w celu identyfikacji środowiska
sedymentacyjnego.

K_U053 EP6

Potrafi wykonać analizy granulometryczne osadów
różnymi metodami. K_U064 EP7

Potrafi przedstawić graficznie wyniki analizy uziarnienia,
obliczyć wskaźniki uziarnienia oraz zinterpretować
uzyskane wyniki.

K_U06
K_U075 EP8

Potrafi zidentyfikować środowisko sedymentacyjne na
podstawie cech litologicznych oraz wyników analiz. K_U056 EP9

kompetencje społeczne
Jest gotów do szerzenia wiedzy na temat znaczenia
badań sedymentologicznych w eksploracji ekosystemów
morskich.

K_K071 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: sedymentologia morska

Forma zajęć: wykład

1/3



2
1. Procesy sedymentacji i ich uwarunkowania. Składniki osadów ich geneza. Mechanizmy
transportu materiału ziarnowego i depozycji osadów. Formy dna powstające przy transporcie
osadów

5

22. Metody badawcze stosowane w sedymentologii. 5

2
3. Cechy teksturalne osadów. Określanie wielkości składników osadu. Graficzne sposoby
przedstawiania wyników analizy uziarnienia. Wskaźniki uziarnienia i ich znaczenie interpretacyjne. 5

2
4. Cechy strukturalne osadów. Rodzaje struktur sedymentacyjnych: struktury syndepozycyjne,
struktury postdepozycyjne (erozyjne, deformacyjne, biogeniczne). 5

2
5. Charakterystyka środowisk sedymentacji morskiej i przejściowej: strefa litoralna i przejściowa
(estuaria, delty, laguny), strefa sublitoralna, strefa hemipelagiczna, strefa eupelagiczna. 5

1
6. Klasyfikacje i charakterystyka osadów morskich: litogeniczne, biogeniczne, chemogeniczne,
poligeniczne 5

27. Postsedymentacyjne przeobrażenia osadów 5

28. Podstawy analizy facjalnej i stratygrafii sekwencyjnej 5

Forma zajęć: laboratorium

31. Zapoznanie się z metodami badań sedymentologicznych w terenie; pobór prób do analiz 5

42. Analiza uziarnienia poszczególnymi metodami (sitową, laserową, areometryczną). 5

4
3. Obliczanie statystycznych wskaźników uziarnienia oraz prezentacja i interpretacja wyników
analiz granulometrycznej 5

44. Wykreślanie profili sedymentologicznych oraz interpretacja środowiska sedymentacji. 5

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacja multimedialnej. Zajęcia praktyczne w terenie i laboratorium
sedymentologicznym. Opracowywanie graficzne i liczbowe wyników analiz oraz ich interpretacja.Metody kształcenia

Ciesielczyk J., Jabłońska M., Kozłowski K. (2006): Geologia dla studentów geografii (rozdział 7: Skały osadowe), Wyd.
Geologiczne, Warszawa

Gradziński  R.  i in. (1986): Zarys sedymentologii. , Wyd. Geologiczne, Warszawa

Jaroszewski  W. (red.) (1986): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej (rozdział II: Elementy sedymentologii oraz
rozdz. I: Makroskopowe oznaczanie minerałów i skał. Skały), Wyd. Geologiczne, Warszawa

Literatura podstawowa

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

Książkiewicz M. (1979): Geologia dynamiczna. , Wyd. Geologiczne, Warszawa

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

Miall A. D. (1990):  Principles of sedimentary basin analysis. , Springer - Verlag, Berlin

Musielak S. (1985):  Osady mórz i oceanów., Skrypt Uniwersytetu Gdańskiego

Racinowski R. (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

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP3,EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP3,EP6,EP7,EP8,E
P9PROJEKT

EP10,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Sprawdzian pisemny oraz sprawozdanie z wykonanych
zadań praktycznych wraz z interpretacją  uzyskanych wyników

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych ocen z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 sedymentologia morska Arytmetyczna

5 sedymentologia morska [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

5 sedymentologia morska [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

12Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

24Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_64S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
25 seminarium 30 ZO

66 seminarium 30 ZO

Razem 60 8

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:

Prezentacja praktycznych reguł prowadzenia badań naukowych; dyskusje i poszerzenie wiedzy teoretycznej;
przygotowywanie dokumentacji faktograficznej w zakresie wybranego tematu badań;; kształtowanie umiejętności
doboru i opracowywania literatury przedmiotu, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz redagowania; kontrola
postępów i pomoc w realizacji pomiarów.

Wymagania wstępne:
Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wynikający z dotychczasowego przebiegu studiów.
Student dokonuje wyboru promotora pracy dyplomowej z listy seminariów dyplomowych dostępnych w danym roku
akademickim z uwzględnieniem własnych zainteresowań badawczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

charakteryzuje podstawowe zasady kształtowania
procedury badawczej oraz konstrukcji pracy naukowej z
zakresu oceanografii z uwzględnieniem jej specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej

K_W061 EP1

zna aparat pojęciowo-terminologiczny oraz streszcza
najważniejsze teorie i koncepcje badawcze dotyczące
wybranego problemu, będącego  przedmiotem
przygotowywanej pracy dyplomowej

K_W072 EP2

opisuje podstawowe struktury i procesy związane z
funkcjonowaniem środowiska morskiego w kontekście
problematyki przygotowywanej pracy dyplomowej K_W043 EP3

charakteryzuje zmienność czasową oraz rozumie
mechanizmy współzależności i współdziałania zjawisk i
procesów będących przedmiotem pracy dyplomowej K_W024 EP4

wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady dotyczące
ochrony własności intelektualnej w kontekście badań
naukowych

K_W115 EP5

zna podstawowe źródła informacji oraz właściwe metody,
techniki i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i
opisu matematyczno-statystycznego, graficznego i
kartograficznego, użyteczne dla przygotowywanej pracy
dyplomowej

K_W086 EP11

identyfikuje walory poznawcze i aplikacyjne
przygotowywanej pracy dyplomowej w aspekcie
tworzenia i rozwoju form działalności gospodarczej i
funkcjonowania rynku usług w dziedzinie oceanografii

K_W127 EP12
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umiejętności

projektuje oraz realizuje kolejne etapy postępowania
badawczego w oparciu o typowe metody, procedury i
dobre praktyki w tym zakresie

K_U111 EP6

przygotowuje tekst naukowy w języku polskim wraz ze
streszczeniem w języku obcym na temat wybranego
problemu badawczego z wykorzystaniem właściwego
aparatu pojęciowo-terminologicznego

K_U102 EP7

przygotowuje i przedstawia prezentację ustną i
multimedialną na temat wybranego problemu
badawczego z wykorzystaniem właściwego aparatu
pojęciowo-terminologicznego

K_U083 EP8

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje
umiejętności w kontekście problemu będącego
przedmiotem przygotowywanej pracy dyplomowej,
korzystając z różnych źródeł w języku polskim i obcym
oraz nowoczesnych technologii informacyjnych

K_U034 EP9

sprawnie dobiera właściwe dla badanego problemu
źródła informacji oraz potrafi dokonać ich syntezy w
nawiązaniu do przedmiotu pracy dyplomowej

K_U07
K_U095 EP13

stosuje właściwe metody i techniki badań terenowych i
laboratoryjnych dostosowane do problematyki pracy
dyplomowej

K_U056 EP17

kompetencje społeczne

przestrzega przyjętych ustaleń dotyczących etyki badań
naukowych oraz poszanowania praw własności
intelektualnej

K_K061 EP14

docenia znaczenie badań oceanograficznych dla praktyki
gospodarczej oraz rozumie problemy równowagi między
potrzebami człowieka a koniecznością ochrony
środowiska i zachowania różnorodności biologicznej

K_K042 EP15

wykazuje pomysłowość oraz gotowość do tworzenia
produktów komercyjnych bazujących na wiedzy
oceanograficznej

K_K053 EP16

jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności i
wykazuje gotowość do stałego uzupełniania swoich
kwalifikacji poprzez uczenie się przez całe życie

K_K014 EP18

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

41. Wprowadzenie do metodologii badań naukowych oraz zasad konstrukcji pracy dyplomowej 5

22. Kwestia etyki w badaniach naukowych 5

43. Formułowanie problemu badawczego, stawianie tez oraz hipotez 5

64. Systematyzacja zakresów oraz źródeł informacji teoretycznych i faktograficznych 5

85. Identyfikacja i dobór metod badawczych, specyfikacja technik oraz narzędzi badawczych 5

66. Dyskusja nad koncepcją pracy dyplomowej 5

127. Przygotowanie i prezentacja eseju związanego tematycznie z treścią pracy 6

148. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych 6

49. Redakcja tekstu pracy dyplomowej 6

Przeprowadzenia własnych badań eksperymentalnych. Analiza i synteza danych pomiarowych. Dyskusje
koncepcyjne i problemowe. Analityczne porównywanie uzyskiwanych wyników.Metody kształcenia
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Literatura specjalistyczna, dostosowana do problematyki przygotowywanej pracy dyplomowejLiteratura podstawowa

Komitet Etyki w Nauce PAN  (2001): Dobre obyczaje w nauce: zbiór zasad i wytycznych

WNoZ US (2013): Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Nauk o Ziemi. Wytyczne Rady Wydziału Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

Zenderowski R. (2015): Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

6Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

40Studiowanie literatury

14Udział w konsultacjach

40Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 200

Liczba punktów ECTS 8

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP11,EP13,EP2,EP
3,EP4,EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP12,EP6,EP8,
EP9PREZENTACJA

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP14,EP15,EP16
,EP17,EP18,EP2,EP
3,EP4,EP5,EP6,EP7
,EP8,EP9

PRACA DYPLOMOWA

EP13,EP14,EP15,E
P16,EP17,EP18ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z zadań cząstkowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 seminarium dyplomowe Arytmetyczna

5 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

6 seminarium dyplomowe Arytmetyczna

6 seminarium dyplomowe [seminarium]
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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

skale i czynniki zmienności ekosystemów morskich
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 55
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA  BĄK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z różnymi podejściami do oceny skal i
czynników zmienności ekosystemów morskich oraz ich współczesnymi zagrożeniami.

Wymagania wstępne: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu dotychczas zrealizowanych przedmiotów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę na temat funkcjonowania życia w morzach i
oceanach, wymienia i opisuje podstawowe formacje
ekologiczne w różnych ekosystemach morskich.

K_W01
K_W041 EP1

umiejętności

wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie syntezy informacji z różnych źródeł
dotyczących czynników zmienności w ekosystemach
morskich i skali ich oddziaływania

K_U02
K_U031 EP2

kompetencje społeczne
Jest gotów do działań na rzecz ochrony środowisk mórz i
oceanów K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: skale i czynniki zmienności ekosystemów morskich

Forma zajęć: wykład

5
1. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów morskich: pojęcia podstawowe

5

5
2. Ekosystemy morskie w czasie geologicznym i czasie historycznym/ekologicznym

5

5
3. Wielko- i maloskalowa zmienność ekosystemów morskich

5

3
4. Czynniki wielkoskalowej zmienności ekosystemów morskich: procesy naturalne

5

3
5. Czynniki wielkoskalowej zmienności ekosystemów morskich: oddziaływania oddziaływania
antropogeniczne 5

5
6. Regionalna i lokalna zmienność struktury ekosystemów morskich

5

4
7. Obserwacja i modelowanie zmienności ekosystemów morskich

5

Forma zajęć: ćwiczenia
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8
1. Analiza struktury wybranych ekosystemów morskich i oddziaływanie czynników zmienności:
podejście mechznistyczne 5

7
2. Analiza funkcjonowania wybranych ekosystemów morskich i oddzialywanie czynników zmienności:
podejście dynamiczne 5

Wykład informacyjny i problemowy, wykonanie zadań specjalistycznychMetody kształcenia

Duxbury, A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup, K.A. (2002): Oceany świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Snoeijs-Leijonmalm, P., Schubert, H., Radziejewska, T. (red.) (2017): Biological Oceanography of the Baltic Sea, Springer,
Dordrecht

Speight, M., Henderson, P. (2010): Marine Ecology: Concepts and Applications, Wiley-Blackwell, Chichester

Literatura podstawowa

Harff, J., Furmańczyk, K., von Storch, H. (red.) (2017): Coastline Changes of the Baltic Sea from South to East: Past and
Future Projection, Springer, Heidelberg

Simpson, J,H., Sharples, J. (2012): Introduction to the Physical and Biological oceanography of Shelf Seas, Cambridge
University Press, Cambridge

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

15Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych, uzyskanych za wykonanie poszczególnych zadań; pozytywna
ocena pracy pisemnej;  zaliczenie kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę przedmiotu składa się ocena z kolokwium (40%), pozytywna ocena pracy pisemnej (30%) i oceny cząstkowe
za wykonanie poszczególnych zadań ćwiczeniowych (30%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 skale i czynniki zmienności ekosystemów morskich Ważona

5
skale i czynniki zmienności ekosystemów morskich [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,60

5
skale i czynniki zmienności ekosystemów morskich [wykład] zaliczenie z

oceną
0,40

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

specjalistyczna pracownia projektowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
35 laboratorium 30 ZO

36 laboratorium 30 ZO

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ  MACIĄG

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ  MACIĄG

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie dyplomantów z metodyką badań oceanograficznych, a także podstawami
zarządzania danymi badawczymi, w szczególności w kontekście problematyki poruszanej w realizowanych pracach
dyplomowych.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie zajęć z: matematyki, fizyki, chemii, a także geologii i
geomorfologii, biologii morza, hydrologii oraz meteorologii i klimatologii. Wskazane podstawowe umiejętności z
zakresu operowania oprogramowaniem graficznym oraz pakietem MS Word i Excel.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Wykazuje znajomość podstawowych metod
statystycznych i matematycznych użytecznych do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim.

K_W081 EP1

Posiada wiedzę podstawową na temat najważniejszych
problemów z zakresu poszczególnych dziedzin
oceanografii, a w szczególności z biologii i ekologii
morskiej, geologii morza, meteorologii i klimatologii
morskiej oraz hydrologii strefy brzegowej.

K_W072 EP3

Wykazuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć i
terminologii stosowanych w poszczególnych dziedzinach
oceanografii, ze szczególnym nastawieniem na
znajomość rozwoju badań oceanograficznych i
stosowanych w nich podstawowych metod badawczych.

K_W073 EP4

Posiada wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa i
ergonomii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac
terenowych i laboratoryjnych.

K_W094 EP5

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej w kontekście
realizowanej pracy dyplomowej

K_W115 EP15
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umiejętności

Potrafi przygotować dokumentację badawczą w języku
polskim i krótkie streszczenie w wybranym kongresowym
języku obcym.

K_U09
K_U101 EP6

Potrafi przygotować i wygłosić referat (w języku polskim i
wybranym j. obcym) o tematyce oceanograficznej, ze
szczególnym uwzględnieniem realizowanej pracy
dyplomowej.

K_U09
K_U102 EP7

Wykazuje umiejętności w zakresie poprawnego
wykorzystania języka obcego, ze szczególnym
uwzględnieniem terminologii specjalistycznej w zakresie
oceanografii i dyscyplin pomocniczych, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ.

K_U103 EP8

Porządkuje różnorodne informacje dotyczące zagadnień
z zakresu przygotowywanej pracy dyplomowej oraz
sprawnie je przetwarza posługując się adekwatnym
oprogramowaniem komputerowym

K_U05
K_U074 EP10

Identyfikuje i dobiera właściwe narzędzia i techniki
gromadzenia i przetwarzania danych dostosowane do
konkretnych problemów badawczych

K_U05
K_U075 EP11

Posługuje się specjalistycznym sprzętem i przyrządami
związanymi z gromadzeniem i analizą danych właściwych
dla problematyki pracy dyplomowej K_U056 EP12

kompetencje społeczne

Dokonuje prawidłowej i rzetelnej identyfikacji problemów
w zakresie realizowanych zadań badawczych i
projektowych.

K_K061 EP9

Uświadamia potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
doskonalenia własnych umiejętności badawczych K_K062 EP13

Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych w kontekście prac terenowych i
laboratoryjnych związanych z realizowaną pracą
dyplomową

K_K063 EP14

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: specjalistyczna pracownia projektowa

Forma zajęć: laboratorium

101. Akwizycja danych pomiarowych i ich wstępne opracowanie 5

152. Wykorzystanie oprogramowania specjalistycznego w opracowywaniu wyników badań 5

53. Prezentacja wyników badań 5

154. Wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych w analizie wyników badań oceanograficznych 6

10
5. Przygotowanie projektu badawczego

6

56. Prezentacja wyników badań 6

Prezentacje i baza danych współprzygotowywana przez prowadzącego zajęcia.
Realizacja zadań obliczeniowych i graficznych w ramach naukowego projektu badawczego.
Praca na komputerach i w laboratorium.
Przygotowanie sprawozdania projektowego z wykonanych zadań.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP10,EP11,EP15,E
P3,EP4,EP6PREZENTACJA

EP1,EP15,EP3,EP4,
EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9

PROJEKT

EP1,EP10,EP11,EP
15,EP3,EP4,EP6,EP
7,EP8

PRACA DYPLOMOWA

EP12,EP13,EP14,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Frankowski Z. i in. (2009):  Zasady dokumentowania geologiczno – inżynierskich warunków posadowienia obiektów
budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego., PIG, Warszawa

Mazurkiewicz B. (1986): Encyklopedia inżynierii morskiej., Wyd. Morskie, Gdańsk

Pruszak Z. (2003): Akweny morskie. Zarys procesów fizycznych i inżynierii środowiska., IBW PAN, Gdańsk

Literatura podstawowa

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki zaliczenia

Wykonanie zadań w ramach projektu realizowanego w danym semestrze. Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu,
prezentacji końcowej i pozytywnej oceny zadań praktycznych zrealizowanych w laboratorium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną. Ocena końcowa wyliczana jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 specjalistyczna pracownia projektowa Nieobliczana

5 specjalistyczna pracownia projektowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 specjalistyczna pracownia projektowa Nieobliczana

6 specjalistyczna pracownia projektowa [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-O-O-I-S-20/21Z-OB

specjalistyczna pracownia projektowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
35 laboratorium 30 ZO

36 laboratorium 30 ZO

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW  DĄBEK

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW  DĄBEK

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy na temat zasad i technik prowadzenia badań naukowych na statku oraz w laboratorium. Projektowanie
oraz realizacja badań naukowych w oceanografii biologicznej.

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wcześniej zaliczonych przedmiotów związanych z
problematyką oceanografii, oceanografii biologicznej, a także pracy w terenie i laboratorium.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę podstawową na temat najważniejszych
problemów z zakresu poszczególnych dziedzin
oceanografii, a w szczególności z biologii i ekologii
morskiej, geologii morza, meteorologii i klimatologii
morskiej oraz hydrologii strefy brzegowej

K_W011 EP1

Wykazuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć i
terminologii stosowanych w poszczególnych dziedzinach
oceanografii, ze szczególnym nastawieniem na
znajomość rozwoju badań oceanograficznych i
stosowanych w nich podstawowych metod badawczych

K_W072 EP2

Wykazuje znajomość podstawowych metod
statystycznych i matematycznych użytecznych do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim

K_W08
K_W093 EP3

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej w kontekście
realizowanej pracy dyplomowej

K_W114 EP5

umiejętności

Porządkuje różnorodne informacje dotyczące zagadnień
z zakresu przygotowywanej pracy dyplomowej oraz
sprawnie je przetwarza posługując się adekwatnym
oprogramowaniem komputerowym

K_U05
K_U071 EP6

Potrafi przygotować i wygłosić referat (w języku polskim i
wybranym j. obcym) o tematyce oceanograficznej, ze
szczególnym uwzględnieniem realizowanej pracy
dyplomowej.

K_U08
K_U092 EP10

Wykazuje umiejętności w zakresie poprawnego
wykorzystania języka obcego, ze szczególnym
uwzględnieniem terminologii specjalistycznej w zakresie
oceanografii i dyscyplin pomocniczych, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ

K_U103 EP11
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kompetencje społeczne
Uświadamia potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
doskonalenia własnych umiejętności badawczych K_K021 EP13

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: specjalistyczna pracownia projektowa

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Zasady pracy na statku i w laboratorium

5

4
2. Aparatura do poboru prób z toni wody i określania parametrów środowiskowych

5

4
3. Aparatura do poboru prób osadów dennych

5

10
4. Metody opracowywania prób biologicznych z toni wody

5

10
5. Metody opracowywania prób biologicznych z osadów dennych

5

4
6. Projekt badawczy: założenia, cele, metody

6

10
7. Projekt badawczy: pozyskiwanie danych przez analizę materiału badawczego

6

10
8. Opracowanie danych: analiza statystyczna

6

6
9. Projekt badawczy: podsumowanie wyników

6

Prezentacje i baza danych współprzygotowywana przez prowadzącego zajęcia.
Realizacja zadań obliczeniowych i graficznych w ramach naukowego projektu badawczego.
Praca na komputerach i w laboratorium.
Przygotowanie sprawozdania projektowego z wykonanych zadań

Metody kształcenia

Eleftheriou, A., McIntyre, A. (2005): Methods for the Study of Marine Benthos, 3rd edition, Blackwell Science, Oxford

Jones, A., Duck, R., Reed, R., Weyers, J. (2002): Nauki o środowisku; ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Parsons, T.R., Maita, Y., Lalli, C.M. (1984): A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis, Pergamon
Press, Oxford

Literatura podstawowa

Artykuły naukowe i strony internetowe polecone przez osobę prowadzącą :

Clark, M.R., Consalvey, M., Rowden, A.A. (2016): Biological Sampling in the Deep Sea, Wiley Blackwell, Chichester
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP2,EP5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP11,EP2,EP6PROJEKT

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP11,EP13,EP3,EP
5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykonanie zadań przewidzianych w danym semestrze, w tym wykonanie projektu i prezentacja swoich badań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - średnia ważona

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 specjalistyczna pracownia projektowa Nieobliczana

5 specjalistyczna pracownia projektowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 specjalistyczna pracownia projektowa Nieobliczana

6 specjalistyczna pracownia projektowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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60Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

15Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

specjalistyczna pracownia projektowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3
35 laboratorium 30 ZO

36 laboratorium 30 ZO

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad i technik prowadzenia badań naukowych na statku oraz w
laboratorium. Projektowanie oraz realizacja rzetelnych badań naukowych w oceanografii fizycznej.

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wcześniej zaliczonych przedmiotów związanych z
problematyką oceanografii, a także pracy w terenie i laboratorium.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę podstawową na temat najważniejszych
problemów z zakresu poszczególnych dziedzin
oceanografii, a w szczególności z biologii i ekologii
morskiej, geologii morza, meteorologii i klimatologii
morskiej oraz hydrologii strefy brzegowej

K_W011 EP1

Wykazuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć i
terminologii stosowanych w poszczególnych dziedzinach
oceanografii, ze szczególnym nastawieniem na
znajomość rozwoju badań oceanograficznych i
stosowanych w nich podstawowych metod badawczych

K_W07
K_W122 EP2

Wykazuje znajomość podstawowych metod
statystycznych i matematycznych użytecznych do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim

K_W083 EP3

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej w kontekście
realizowanej pracy dyplomowej

K_W114 EP5
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umiejętności

Potrafi zaplanować badania z uwzględnieniem ergonomii
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac terenowych
i laboratoryjnych

K_U051 EP4

Porządkuje różnorodne informacje dotyczące zagadnień
z zakresu przygotowywanej pracy dyplomowej oraz
sprawnie je przetwarza posługując się adekwatnym
oprogramowaniem komputerowym

K_U072 EP6

Identyfikuje i dobiera właściwe narzędzia i techniki
gromadzenia i przetwarzania danych dostosowane do
konkretnych problemów badawczych

K_U03
K_U063 EP7

Posługuje się specjalistycznym sprzętem i przyrządami
związanymi z gromadzeniem i analizą danych właściwych
dla problematyki pracy dyplomowej K_U044 EP8

Potrafi przygotować dokumentację badawczą w języku
polskim i krótkie streszczenie w wybranym kongresowym
języku obcym

K_U09
K_U105 EP9

Potrafi przygotować i wygłosić referat (w języku polskim i
wybranym j. obcym) o tematyce oceanograficznej, ze
szczególnym uwzględnieniem realizowanej pracy
dyplomowej.

K_U106 EP10

Wykazuje umiejętności w zakresie poprawnego
wykorzystania języka obcego, ze szczególnym
uwzględnieniem terminologii specjalistycznej w zakresie
oceanografii i dyscyplin pomocniczych, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ

K_U107 EP11

kompetencje społeczne

Dokonuje prawidłowej i rzetelnej identyfikacji problemów
w zakresie realizowanych zadań badawczych i
projektowych

K_K061 EP12

Uświadamia potrzebę ciągłego dokształcania się oraz
doskonalenia własnych umiejętności badawczych K_K072 EP13

Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych w kontekście prac terenowych i
laboratoryjnych związanych z realizowaną pracą
dyplomową

K_K063 EP14

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: specjalistyczna pracownia projektowa

Forma zajęć: laboratorium

301. Specjalistyczna pracownia projektowa 5

302. Specjalistyczna pracownia projektowa 6

Prezentacje i baza danych współprzygotowywana przez prowadzącego zajęcia.
Realizacja zadań obliczeniowych i graficznych w ramach naukowego projektu badawczego.
Praca na komputerach i w laboratorium.
Przygotowanie sprawozdania projektowego z wykonanych zadań

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP2,EP5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP11,EP2,EP6,
EP9PROJEKT

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP5,EP
6,EP7,EP8,EP9

PRACA DYPLOMOWA

EP11,EP12,EP13,E
P14,EP3,EP4,EP5,E
P7,EP8

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Eleftheriou, A., McIntyre, A. (2005): Methods for the Study of Marine Benthos, 3rd edition, Blackwell Science, Oxford

Jones, A., Duck, R., Reed, R., Weyers, J. (2002): Nauki o środowisku; ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Parsons, T.R., Maita, Y., Lalli, C.M. (1984): A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis, Pergamon
Press, Oxford

Literatura podstawowa

Artykuły naukowe i strony internetowe polecone przez osobę prowadzącą :

Clark, M.R., Consalvey, M., Rowden, A.A. (2016): Biological Sampling in the Deep Sea, Wiley Blackwell, Chichester
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

60Zajęcia dydaktyczne

4Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki zaliczenia

Wykonanie zadań przewidzianych w danym semestrze

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z oceną - średnia ważona

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 specjalistyczna pracownia projektowa Nieobliczana

5 specjalistyczna pracownia projektowa [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 specjalistyczna pracownia projektowa Nieobliczana

6 specjalistyczna pracownia projektowa [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-O-O-I-S-20/21Z

statystyka
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3008_51S
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
ćwiczenia 30 ZO0

wykład 30 ZO0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. HALINA KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ WOLSKI , dr hab. HALINA KOWALEWSKA-KALKOWSKA

Cele przedmiotu:

Nabycie wiadomości z zakresu podstawowych metod opisu i wnioskowania statystycznego wykorzystywanych w
badaniach środowiska morskiego, jak również zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami statystycznymi
przy wykorzystaniu technik komputerowych oraz umiejętności wykorzystania wyników do opisu i interpretacji zjawisk i
procesów zachodzących w środowisku morskim

Wymagania wstępne:
Zaliczony kurs matematyki 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

Zna podstawowe metody statystyczne i wykorzystuje je
w interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku przyrodniczym - ożywionym i nieożywionym. K_W081 EP1

W interpretacji zjawisk i procesów odbywających się w
środowisku morskim opiera się na podstawach
empirycznych (obserwacjach, pomiarach i modelach)
rozumiejąc w pełni znaczenie metod
statystycznych w opisie i interpretacji tych zjawisk i
procesów.

K_W082 EP2

Ma wiedzę na temat stosowanych obecnie metod
statystycznych w poszczególnych dziedzinach
oceanografii.

K_W093 EP3

Ma wiedzę w zakresie statystyki pozwalającym na
opisywanie i interpretowanie zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku morskim (biologicznych,
ekologicznych, geologicznych i klimatologicznych).

K_W084 EP5

umiejętności

W badaniach oceanograficznych stosuje metody
statystyczne w analizie danych pomiarowych. K_U011 EP6

Dobiera odpowiednie metody opisu lub wnioskowania
statystycznego do rozwiązania wybranego problemu
badawczego.

K_U072 EP7

Posiada umiejętność interpretowania wyników analiz
statystycznych. K_U073 EP8
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kompetencje społeczne

Jest gotów do korzystania z podejścia numerycznego dla
lepszego postrzegania, opisu i analizy zjawisk
zachodzących w środowisku morskim jak również do
zachowania ostrożności przy interpretacji uzyskanych
wyników.

K_K011 EP9

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: statystyka

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia i terminy statystyczne 2

12. Zasady planowania doświadczeń i opracowywania danych empirycznych. 2

23. Szeregi statystyczne: budowa i prezentacja graficzna. 2

54. Metody statystyki opisowej w badaniach środowiska morskiego 2

25. Zmienne losowe i ich rozkłady. 2

36. Estymacja punktowa i przedziałowa. 2

4
7. Weryfikacja hipotez statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych dotyczących jednej lub
dwóch zmiennych. 2

48. Analiza współzależności zjawisk 2

3
9. Analiza szeregów czasowych; prognozowanie przebiegu zjawisk oraz procesów abiotycznych i
biotycznych w morzu. 2

210. Elementy analizy wielowymiarowej 2

3
11. Zastosowanie metod statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego w analizach zestawów
danych oceanograficznych. 2

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Organizacja danych i wyników analiz w arkuszu kalkulacyjnym Excel i programie STATISTICA. 2

42. Tabelaryczna i graficzna prezentacja wyników pomiarów i analiz statystycznych. 2

63. Statystyka opisowa w oceanografii - obliczanie miar położenia, dyspersji, asymetrii, koncentracji. 2

2
4. Rozkład cechy w populacji i jego opis za pomocą funkcji matematycznych; wykorzystanie kalkulatora
prawdopodobieństwa. 2

35. Podstawy tworzenia przedziałów ufności; wyznaczanie minimalnej liczebności próby. 2

4
6. Praktyczne zastosowanie testów statystycznych do badania procesów abiotycznych i biotycznych w
morzu - testowanie hipotez parametrycznych i nieparametrycznych dotyczących jednej lub dwóch
zmiennych.

2

4
7. Analiza korelacji i regresji prostej - wykresy rozrzutu, współczynniki korelacji, równania regresji,
istotność korelacji i regresji. 2

3
8. Analiza dynamiki zjawisk - metody indeksowe i wygładzania szeregu czasowego; prognozowanie
przebiegu procesów w środowisku morskim 2

29. Wybrane metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach morza 2

Wykład: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
Ćwiczenia: samodzielne wykonywanie zadań w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
EXCEL i  pakietu STATISTICA, samodzielne opracowanie zestawu danych oceanograficznych

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5KOLOKWIUM

EP6,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: zaliczenie wykładów na ocenę w formie testu pisemnego
Ćwiczenia: podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach, wykonanie wszystkich zadań w pracowni komputerowej,
pozytywnie oceniona praca indywidualna oraz zaliczenie kolokwiów cząstkowych

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium w formie testu pisemnego
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie wszystkich zadań podczas spotkań w aplikacji MSTeams oraz
uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwiów cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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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. (2006): Statystyka, Elementy teorii i zadania, Wyd. Akad. Ekon., Wrocław

Literatura podstawowa

Jednorał T. (1983): Zastosowanie statystyki matematycznej w badaniach morza, Prace IM, 672, Wyd. IM, Gdańsk.

Kaczmarek Z. (1970): Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, Wyd. Kom. i Łączn., Warszawa.

Luszniewicz A., Słaby T. (2006): Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania., Wyd.
Statsoft, Kraków

Łomnicki A. (2010): 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

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 statystyka Arytmetyczna

2 statystyka [wykład]
zaliczenie z
oceną

2 statystyka [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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
System ocean-atmosfera [moduł]

system ocean-atmosfera
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy w zakresie przestrzennej i czasowej zmienności procesów współoddziaływania między Oceanem i
Atmosferą, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gromadzenia i obiegu energii oraz selekcji i wymiany materii
hydrofobowej, ukształtowanie umiejętności dotyczących stosowania podstawowych metod pomiarów
oceanograficznych oraz postaw związanych z gotowością podejmowania działań zmierzających do ochrony systemu
ocean-atmosfera

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu fizyki, chemii, biologii i meteorologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie znaczenia systemu ocean-atmosfera dla obiegu
materii oraz ciepła na Ziemi K_W011 EP1

Rozumie genezę zjawisk i związki między procesami
oceanicznymi i atmosferycznymi K_W022 EP2

Rozumie fizyczne i chemiczne mechanizmy regulujące
aktywność biologiczną na Ziemi K_W043 EP3

Rozumie powiązania wpływające na zachowanie
różnorodności środowiska morskiego K_W024 EP4

umiejętności

Przygotowuje, asystuje i wykonuje proste pomiary i
eksperymenty K_U041 EP5

Posługuje sie terminologią stosowaną w oceanografii,
hydrologii i meteorologii K_U082 EP6

Potrafi przedyskutować i wytyczać  priorytety w realizacji
wybranych zadań K_U093 EP7

kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochroną środowiska wodnego i
atmosfery K_K041 EP8

Rozumie potrzebę równowagi między ochroną i
eksploatacją środowiska morskiego i atmosfery K_K062 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: system ocean-atmosfera

Forma zajęć: wykład

21. Przenoszenie ciepła w systemie Ocean-Atmosfera 5

12. Wiatry nad oceanami 5
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13. Prądy oceaniczne 5

24. Aerozole morskie 5

15. Wymiana gazów między morzem i atmosferą 5

16. Przesycenia wody morskiej tlenem 5

27. Wymiana zanieczyszczeń między wodą i powietrzem i procesy bioakumulacji 5

18. Wynoszenie bakterii i wirusów z morza do atmosfery 5

19. Wpływ oceanów na zmniejszenie skutków zmian klimatycznych 5

210. Regulacyjne znaczenie Systemu Ocean-Atmosfera 5

111. Udział pęcherzyków w transformacji bio-materii w oceanie 5

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pomiary energii słonecznej. 5

12. Pokrycie morza pianą morską. 5

13. Dynamika strefy brzegowej. 5

14. Pęcherzyki w toni wodnej 5

25. Aerozole morskie 5

16. Gazy rozpuszczone w wodzie morskiej. 5

17. Przesycenie tlenem wody morskiej. 5

18. Stany przesycenia rtęcią wody morskiej w rejonie Bałtyku 5

19. Pęcherzykowa selekcja materii i gazów w wodzie morskiej. 5

110. Pobór próby filmu powierzchniowego z powierzchni wody 5

111. Generacja kropel rozbryzgów podczas deszczu. 5

112. Metody generacji kropel aerozoli z wody morskiej. 5

113. Obserwacja spirali Ekmana w pionowym rozkładzie kierunków wiatru 5

Prezentacje multimedialne; omówienie wyników wybranych ekspedycji oceanicznych i polarnych; wykonywanie
prostych doświadczeńMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8,EP9KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

wykłady - kolokwium ustne z zakresu treści wykładowych i literatury
ćwiczenia  - pozytywna ocena zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocenę z zajęć praktycznych i wykładu

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 system ocean-atmosfera Arytmetyczna

5 system ocean-atmosfera [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 system ocean-atmosfera [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Perry A.H., Walker J.M. (1982): System ocean-atmosfera, PWN

Trzeciak S. (2004): Meteorologia morska z oceanografią, PWN
Literatura podstawowa

Marks R. (2014): Bubble Rotational Features - Preliminary Investigations , Oceanography: Open Access, 2:128

Marks R. (2008): Dissolved oxygen supersaturation and its impact on bubble formation in the southern Baltic Sea coastal
waters, Hydrology Resear, Vol. 39, No 3ch

Marks R. (2002): Preliminary investigation of mercury saturation in the Baltic Sea winter surface water, The Science of the
Total Environment

Marks R. (1990): Preliminary investigations on the influence of rain on the production, concentration and vertical distribution of
sea salt aerosols, JGR

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

7Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

systemy informacji geograficznej (GIS)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ  TEREFENKO

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ  TEREFENKO

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z możliwościami systemów informacji geograficznej (GIS) w zakresie wizualizacji i analiz danych
przestrzennych oraz przykładowymi zastosowaniami geoinformatyki w oceanografii. Zapoznanie studentów ze
specjalistycznym oprogramowaniem GIS i możliwościami jego zastosowania.

Wymagania wstępne: Znajomość środowiska Windows, zaliczenie przedmiotu Kartografia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych pojęć z
zakresu Systemów Informacji Geograficznej K_W091 EP1

zna modele zapisu danych w Systemach Informacji
Geograficznej

K_W08
K_W092 EP2

zna metody geoinformatyczne stosowane w opisie i
interpretacji zjawisk i procesów odbywających się w
środowisku morskim

K_W06
K_W08
K_W09

3 EP3

ma wiedzę w zakresie informatyki, kartografii i statystyki
pozwalającą na interpretację i wizualizację
analizowanych zjawisk i procesów

K_W084 EP4

umiejętności

sprawnie posługuje się narzędziami importu,
porządkowania i klasyfikacji danych przestrzennych K_U071 EP5

stosuje narzędzia analizy geoinformatycznej (logicznej i
przestrzennej) do interpretacji i opisu zjawisk i procesów
odbywających się w środowisku morskim

K_U03
K_U072 EP6

jest gotów do wyciągania wniosków na podstawie
syntezy informacji z różnych źródeł K_U093 EP7

kompetencje społeczne

jest gotów do rozumienia szerokiego zastosowanie
Systemów Informacji Geograficznej i widzi konieczność
stałego uzupełniania wiedzy z zakresu ich zastosowania K_K051 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: systemy informacji geograficznej (GIS)

Forma zajęć: wykład

11. Definicje Geograficznych Systemów Informacyjnych. Kryteria podziału. 5

22. Pozyskiwanie, wprowadzanie, przetwarzanie i udostępnianie danych. 5
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23. Modele, cechy, zastosowania i źródła danych. 5

24. Integracja danych przestrzennych i atrybutów opisowych. Bazy danych. Zapytania do bazy danych. 5

25. Analizy przestrzenne i wizualizacja. 5

46. Zastosowanie modeli wektorowych i rastrowych. 5

27. Metody interpolacji danych. 5

Forma zajęć: laboratorium

11. Pozyskiwanie danych do systemu GIS 5

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

5

13. Wprowadzanie danych opisowych i integracja bazy danych 5

14. Modele rastrowe. Metody interpolacji danych 5

45. Analiza przy wykorzystaniu narzędzi GIS, zapytania do bazy danych z wykorzystaniem języka SQL 5

26. Tworzenie własnej bazy danych 5

17. Wizualizacja danych przestrzennych z systemu GIS 5

18. Modelowanie w GIS 5

29. Modelowanie geostatystyczne 5

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

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

Krivoruchko K. (2011): Spatial statistical data analysis for GIS users, ESRI Press

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

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP6PROJEKT

EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów:
Pozytywna ocena z pisemnego egzaminu
Ocena: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst

Zaliczenie laboratoriów:
Sprawdzian końcowy w formie zadania rozwiązywanego z zastosowaniem oprogramowania
specjalistycznego wymagającego wykazania się wiedzą zdobytą podczas ćwiczeń oraz z literatury podstawowej (0-20
pkt.).
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.
Ocena: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona z wykładów i laboratoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 systemy informacji geograficznej (GIS) Ważona

5 systemy informacji geograficznej (GIS) [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,60

5 systemy informacji geograficznej (GIS) [wykład] egzamin 0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

16Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2400_66S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARIA  ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia: dr MARIUSZ  SIKORA

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poz, udzielaniu pierwszej pomocy oraz
prawach i obowiązkach pracownika.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku; umiejętność uczenia się; umiejętność współdziałania w grupie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ergonomii K_W121 EP1

kompetencje społeczne
Ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo
pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanach
zagrożenia

K_K061 EP2

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

2

1. Regulacje prawne: - uregulowania 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

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, w
pracowniach i w czasie zajęć terenowych; unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków
ochrony zbiorowej i indywidualnej; postępowanie powypadkowe (uregulowania prawne, ubezpieczenia
wypadkowe).

1

13. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej pomocy. 1

1

4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poz., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postepowanie w czasie pożaru i w innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. 1

e-learning, ćwiczenia praktyczneMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Raczkowski B. (2010): BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk

Kodeks pracy

Zarządzenia Rektora US

Literatura podstawowa

Koradecka D. (1999): Bezpieczeństwo pracy  i ergonomia, CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

5Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 13

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Szkolenie BHP składa się z dwóch części: 1) teoretycznej, realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning)
oraz 2) praktycznej realizowanej w Centrum Symulacji Rescue Lab i polegającej na wykonaniu wg zadanego przez
wykładowcę scenariusza algorytmu czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej na elektronicznym fantomie
osoby dorosłej.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej szkolenia BHP jest zaliczenie szkolenia teoretycznego (e-
learningowego) poprzez indywidualne konto studenta w e-dziekanacie. Uzyskanie pozytywnego wyniku z części
praktycznej jest równoznaczne z zaliczeniem całości szkolenia BHP.
Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Edukacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie bez oceny po spełnieniu powyższych warunków

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [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-O-O-I-S-20/21Z

szkolenie biblioteczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

SPR38AIJ3484_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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 2 Z

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 Szczecińskiego; kształtowanie umiejętności i postawy gotowości do praktycznego
użytkowania systemów bibliotecznych w sposób nieutrudniający dostępu innym użytkownikom 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 studiów

1 EP1

umiejętności
potrafi korzystać z zasobów systemu biblioteczno-
informacyjnego uczelni w ramach studiowanego
kierunku

1 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do realizowania potrzeby dostępu do zasobów
systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom Biblioteki1 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

2
1. Przedstawienie elementów tworzących system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu
Szczecińskiego 1

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

zapoznanie się z prezentacją on-line, pozytywne zaliczenie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia

1/2



Regulamin agend Biblioteki (Wypożyczalnia, Czytelnia, Ośrodek Informacji Naukowej)

Regulamin Biblioteki Głównej
Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

2Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 9

Liczba punktów ECTS 0

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z

technologia informacyjna
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3008_55S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22 laboratorium 30 ZO

Razem 30 2

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 zachodzących
w środowisku morskim.

K_W081 EP2

umiejętności
Wykorzystuje zasoby Internetu oraz programy
komputerowe w celu rozwiązania zadań z Technologii
informacyjnej.

K_U071 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do samodzielnej pracy nad rozwiązaniem
postawionego problemu badawczego K_K051 EP4

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: technologia informacyjna

Forma zajęć: laboratorium

21. Orientacja w środowisku programu MS Word 2

4
2. Formatowanie tekstu oraz projektowanie tabel w programie MS Word przedstawiających formy
ukształtowania dna oceanicznego 2

23. Orientacja w środowisku programu MS Excel 2

6
4. Wykresy, adresowanie, funkcje, formuły, bazy danych i statystyki w programie MS Excel z
wykorzystaniem danych dotyczących rozkładu pionowego temperatury wody dla konkretnego roku 2

45. MS PowerPoint jako narzędzie obrazujące wyniki analizowanych danych oceanograficznych 2

66. Funkcje programu Google Earth jako przykład wirtualnej mapy oceanu światowego 2

27. Grafika komputerowa: rastrowa, wektorowa z wykorzystaniem programu Gimp 2

4
8. Protokoły sieciowe i sieć WWW. Publikowanie treści w sieci Internet. Podstawy tworzenia
dynamicznych witryn internetowych. 2

Prezentacja multimedialna, dyskusja, objaśnienie lub wyjaśnienie, metody programowe z użyciem komputera
Metody kształcenia
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Allan J. i in. (2002): Analiza i prezentacja danych, Nauki o środowisku. Ćwiczenia praktyczne. PWN

Allan J. i in. (2002): Przekazywanie informacji, Nauki o środowisku. Ćwiczenia praktyczne. PWN

Allan J. i in. (2002): Technologia informacyjna i źródła pisane , Nauki o środowisku. Ćwiczenia praktyczne. PWN

Brokshear J.G. (2003): Informatyka w ogólnym zarysie, Wyd. WNT

Gajda W. (2010): GIMP. Praktyczne projekty, Wyd. Helion

Ross J. (2010): PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW, Wyd. Helion

Tomaszewska A. (2008): Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Wyd. Helion

Wrotek W. (2006): Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Wyd. Helion

Literatura podstawowa

Jezierski M. : Gimp w praktyce, http://www.gimp.signs.pl/

Wimmer J. : Kurs języka HTML - poradnik webmastera, http://webmaster.helion.pl/kurshtml/
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

7Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie aktywności, oddanych zadań i kolokwium końcowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona z końcowej ocen:  za aktywność,  za oddane ćwiczenia i z  kolokwium końcowego

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 technologia informacyjna Ważona

2 technologia informacyjna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
Teledetekcja środowiska morskiego [moduł]

teledetekcja środowiska morskiego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 20 ZO

wykład 15 E

Razem 35 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zastosowaniem
szczegółowych metod teledetekcyjnych do badań mórz i morskiej strefy brzegowej

Wymagania wstępne: Ukończony kurs z teledetekcji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe metody statystyczne i matematyczne
oraz wykorzystuje je w interpretacji zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku morskim K_W081 EP1

W interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w
środowisku morskim opiera się na analizie danych
teledetekcyjnych,  rozumiejąc w pełni znaczenie metod
statystycznych i matematycznych

K_W092 EP2

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku morskim, jako wyniku
interpretacji danych teledetekcyjnych

K_W063 EP3

umiejętności

Potrafi docierać do niezbednych danych
teledetekcyjnych dotyczacych środowiska morskiego,
wykorzystując dostępne ich źródła, w tym Internet K_U071 EP4

Posługuje się metodami matematycznymi w opisie i
interpretacji zjawisk oceanograficznych, stosuje
algorytmy i techniki informatyczne do analiz
teledetekcyjnych środowiska morskiego

K_U072 EP5

W interpretacji zjawisk występujących w środowisku
morskim, wykazuje umiejętność wyciągania wniosków na
podstawie analizy danych teledetekcyjnych w połączeniu
z danymi  pozyskanymi z innych źródeł

K_U093 EP6

kompetencje społeczne

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy
zarówno z zakresu nowych metod pozyskiwania danych
teledetekcyjnych, jak również sposobu przetwarzania i
interpretacji tych danych

K_K021 EP7
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Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teledetekcja środowiska morskiego

Forma zajęć: wykład

21. Przegląd systemów satelitarnych Ziemi 6

2
2. Charakterystyka teledetekcyjnej satelitarnej aparatury używanej w badaniach obszarów
morskich 6

2
3. Charakterystyka teledetekcyjnej lotniczej aparatury używanej w badaniach morskiej części
strefy brzegowej 6

3
4. Dobór metod i systemów teledetekcyjnych w zależności od badanych zjawisk środowiska
morskiego 6

35. Omówienie przykładów zastosowań teledetekcji do badań obszarów morskich 6

36. Omówienie przykładów zastosowań teledetekcji do badań wodnego obszaru strefy brzegowej 6

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Charakterystyka teledetekcyjna satelitarnej aparatury używanej w badaniach mórz oraz strefy
brzegowej 6

22. Źródła danych satelitarnych i ich dostępność 6

63. Przetwarzanie danych satelitarnych i lotniczych 6

24. Analiza rozkładu wybranych parametrów środowiska morskiego na obrazach satelitarnych 6

25. Zjawiska lodowe w strefie brzegowej na zdjęciach satelitarnych i lotniczych 6

26. Morfologia dna strefy brzegowej na zdjęciach lotniczych 6

27. Rozlewy olejowe na zdjęciach lotniczych 6

28. Falowanie w strefie brzegowej na zdjęciach lotniczych 6

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia powiązane z dyskusją, samodzielna praca przy komputerze, wykład, praca
pisemnaMetody kształcenia

Furmańczyk, K. (1994): Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych
południowych wybrzeży Bałtyku, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego

Robinson, I.S. (1985): Satellite oceanography, Ellis Horwood
Literatura podstawowa

Meidment, D.R.  (2002): Arc Hydro: GIS for Water Resources, Esri Press

Seelye, M. (2004): An introduction to Ocean Remote Sensing, Cambridge University Press
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP6KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady:  Pozytywna ocena z egzaminu  pisemnego
Ćwiczenia:  zaliczenie na ocenę pozytywną zadanej pracy pisemnej oraz wszystkich prac wykonywanych na
zajęciach, zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium semestralnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 teledetekcja środowiska morskiego Arytmetyczna

6 teledetekcja środowiska morskiego [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

6 teledetekcja środowiska morskiego [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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35Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z

teledetekcja
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_59S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 43
laboratorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia:
dr hab. ANNA  SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK
dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z historią i rozwojem teledetekcyjnych badań Ziemi oraz terminologią i metodyką stosowaną w
teledetekcji. Uświadomienie potrzeby przetwarzania i interpretowania  zdjęć lotniczych i satelitarnych do analiz morza i
wybrzeża.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólnogeograficzna. Umiejętność czytania mapy i posługiwania się komputerem

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Przy opisywaniu zjawisk i procesów odbywających się w
środowisku morskim opiera się na kompleksowej
interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych
uzupełnionych odpowiednimi modelami powstałymi na
bazie obserwacji terenowych i analiz statystyczno-
matematycznych

K_W091 EP1

Zna metody analizy statystycznej i informatycznej na
poziomie pozwalającym na ich stosowanie w analizie
teledetekcyjnej

K_W082 EP2

Zna metody analizy statystycznej i informatycznej na
poziomie pozwalającym na interpretację obrazów
satelitarnych i lotniczych środowiska morskiego

K_W023 EP3

umiejętności

Potrafi efektywnie korzystać ze źródeł pozyskiwania
danych lotniczych i satelitarnych K_U071 EP4

Student potrafi wykorzystywać zdjęcia lotnicze i
satelitarne w analizach morza i wybrzeża K_U012 EP5

kompetencje społeczne

Rozumie konieczność stałego uzupełniania wiedzy
zarówno z zakresu metod pozyskiwania danych
teledetekcyjnych jak również sposobu przetwarzania tych
danych

K_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teledetekcja

Forma zajęć: wykład

11. Zdjęcia lotnicze - ich geometria i zniekształcenia 3

12. Wykonywanie zdjęć lotniczych i ich przetwarzanie 3

13. Widzenie stereoskopowe i pomiary na stereomodelu 3
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14. Ortofotomapa 3

15. Zasady interpretacji zdjęć lotniczych 3

16. Rejestracja i przetwarzanie danych lidarowych 3

17. Transmisja promieniowania przez atmosferę 3

18. Oddziaływanie promieniowania z powierzchnią Ziemi 3

19. Charakterystyki spektralne obiektów 3

110. Zasady teledetekcji satelitarnej 3

111. Przegląd metod rejestracji promieniowania 3

112. Algorytmy przetwarzania obrazów satelitarnych 3

213. Przegląd podstawowych systemów satelitarnych 3

114. Zobrazowania hiperspektralne 3

Forma zajęć: laboratorium

21. Opis i geometria zdjęcia lotniczego. Punkty i linie charakterystyczne na zdjęciu lotniczym 3

2
2. Obliczanie skali zdjęć lotniczych. Określanie wielkości zniekształceń liniowych spowodowanych
deniwelacją terenu oraz nachyleniem zdjęcia 3

23. Metody przetwarzania zdjęć lotniczych 3

24. Widzenie stereoskopowe. Strojenie i interpretacja zdjęć pod stereoskopem 3

25. Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych. Cechy rozpoznawcze obiektów. Interpretacja zdjęć 3

16. Wpływ skali i rozdzielczości przestrzennej obrazów na możliwości interpretacji 3

4
7. Cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych: przekroje spektralne, histogramy, modyfikacja,
wzmacnianie obrazu, palety kolorów, filtry 3

Prezentacje multimedialne, pogadanki, praca ze zdjęciami i mapą, ćwiczenia laboratoryjne przy komputerach
Metody kształcenia

Ciołkosz A., Kesik A.  (1989): Teledetekcja satelitarna, PWN

Ciołkosz A., Miszalski J., Oledzki J.R.  (1986): Interpretacja zdjęć lotniczych, PWN

Furmańczyk K.  (1980): Zarys fotointerpretacji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego

Literatura podstawowa

Adamczyk J., Będkowski K.  (2005): Metody cyfrowe w teledetekcji, SGGW

Olędzki J.[ (1988): Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych, PWN

Sabins F.F.  (1987): Remote Sensing - Principles and Applications, John Wiley and Sons

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP6SPRAWDZIAN

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratoriów: zaliczenie wszystkich prac wykonywanych na zajęciach laboratoryjnych. Zaliczenie
kolokwium semestralnego.
Zaliczenie wykładów: Pozytywna ocena z sprawdzianu pisemnego (test wielokrotnego wyboru).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia arytmetyczna oceny z laboratoriów i wykładów

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 teledetekcja Arytmetyczna

3 teledetekcja [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 teledetekcja [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

18Przygotowanie się do zajęć

18Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OF

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

teledetekcyjny i modelowy monitoring strefy brzegowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
laboratorium 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA  DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zastosowaniem metod
teledetekcyjnych oraz technik monitoringowych do badań mórz i morskiej strefy brzegowej

Wymagania wstępne: Zaliczony kurs z zakresu oceanografii fizycznej, matematyki, fizyki, technologii informacyjnej oraz teledetekcji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Potrafi przedstawić najnowsze kierunki rozwoju badań
środowiska morskiego i aktualnie stosowane metody
badawcze.

K_W061 EP1

Zna narzędzia matematyczne i statystyczne pozwalające
na opisywanie środowiska morskiego oraz
prognozowanie zjawisk i procesów w nim zachodzących. K_W082 EP2

Zna specjalistyczne narzędzia informatyczne
wykorzystywane w celu tworzenia i korzystania ze
zbiorów danych, a także dokonywania obliczeń
związanych z funkcjonowaniem środowiska morskiego.

K_W093 EP3

Zna techniki, metody badawcze oraz narzędzia
współcześnie wykorzystywane w pracy oceanografa w
zależności od studiowanej specjalności.

K_W07
K_W124 EP4
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umiejętności

Korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym z
technologii informacyjnej, multimediów i zasobów
Internetu, krytycznie oceniając wykorzystywane zasoby. K_U031 EP5

Potrafi wybrać i samodzielnie zastosować techniki i
narzędzia badawcze w zakresie badań oceanograficznych
i strefy brzegowej, adekwatnie do studiowanej
specjalności i rozważanego problemu badawczego.

K_U04
K_U052 EP6

Posługuje się właściwymi matematycznymi i
statystycznymi metodami do analizy danych i opisu
zjawisk oraz procesów zachodzących w środowisku
morskim. Samodzielnie korzysta ze specjalistycznych
pakietów oprogramowania użytkowego
wykorzystywanych we współczesnej oceanografii.

K_U073 EP7

kompetencje społeczne

Potrafi porozumiewać się ze specjalistami i
niespecjalistami w sytuacjach związanych z pracą
oceanografa. Samodzielnie i skutecznie organizuje swoją
pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania.

K_K01
K_K041 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teledetekcyjny i modelowy monitoring strefy brzegowej

Forma zajęć: wykład

31. Przegląd metod teledetekcyjnych używanych do monitoringu strefy brzegowej 5

22. Przegląd modelowych źródeł pozyskiwania danych do monitoringu falowania i poziomu morza 5

23. Wybrane modele hydromorfodynamiczne strefy brzegowej 5

34. Zasady monitoringu parametrów hydrodynamicznych 5

35. Zasady monitorowania morfologii i jej zmian 5

26. Satelitarny monitoring Bałtyku i strefy brzegowej SatBałtyk 5

Forma zajęć: laboratorium

31. Teledetekcyjny i modelowy monitoring zalewania plaży 5

32. Monitoring linii wody oraz linii podstawy wydmy/klifu 5

33. Monitoring morfologii nadbrzeża i metody analizy zmian 5

34. Monitoring morfologii dna i metody analizy zmian 5

35. System Wczesnego Ostrzegania o skutkach sztormu MICORE 5

Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia powiązane z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: sprawdzian pisemny z zakresu wykładu i zalecanej literatury (test wielokrotnego wyboru).

Laboratorium: kolokwium, oceny z ćwiczeń

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytetyczna ocen z laboratoriów i wykładów.

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Carter R.W.G. (1988): Coastal  Environments, An Introduction to the Physical, Ecological and Cultural Systems of Coastlines .
, wyd. Edmundsbury Press Limited, Suffolk

Furmańczyk  K. (1994): Współczesny rozwój strefy brzegowej morza bezpływowego w świetle badań teledetekcyjnych
południowych wybrzeży Bałtyku. , US, Szczecin

Roelvink J.A., Reniers A.J.H.M. (2012):  A Guide to model ling Coastal Modrphology vo.12, wyd. World Scientific Publishing
Co. Pte. Ltd.

Literatura podstawowa

Pruszak Z. (1990): Dynamika brzegów i dna morskiego, IBW PAN, Gdańsk

Zawadzka- Kahlau E. (1999): Tendencje rozwojowe Polskich brzegów Bałtyku Południowego, wyd. Gdańskie Towarzystwo
Naukowe, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

19Przygotowanie się do zajęć

19Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 teledetekcyjny i modelowy monitoring strefy brzegowej Arytmetyczna

5
teledetekcyjny i modelowy monitoring strefy brzegowej
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

5
teledetekcyjny i modelowy monitoring strefy brzegowej [wykład] zaliczenie z

oceną
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie. Zyskanie
umiejętności w posługiwaniu się właściwymi metodami i technikami w przeprowadzaniu waloryzacji przyrodniczej i
oceny oddziaływań wybranej inwestycji na środowisko morskie. Ukształtowanie postawy uczciwości intelektualnej oraz
świadomości znaczenia profesjonalizmu w wykonywaniu waloryzacji przyrodniczej oraz ocen oddziaływań inwestycji
na środowisko morskie.

Wymagania wstępne: Ogólna znajomość problematyki geologii morza

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie istotę funkcjonowania oraz mechanizmy
współzależności i współdziałania podstawowych zjawisk
i procesów zachodzących w środowisku morskim w
kontekście waloryzacji przyrodniczej i oceny
oddziaływań na środowisko morskie

K_W01
K_W021 EP1

Zna podstawowe metody stosowane na potrzeby
waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na
środowisko morskie

K_W082 EP2

Zna podstawowe regulacje prawne, w tym zasady
ochrony własności intelektualnej, w kontekście
waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na
środowisko morskie

K_W113 EP3

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście
waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na
środowisko morskie

K_W124 EP4

umiejętności

Potrafi dobierać i właściwie posługiwać się różnorodnymi
źródłami informacji w kontekście waloryzacji
przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko
morskie

K_U031 EP5

Potrafi dobierać właściwe metody i techniki waloryzacji
przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko
morskie

K_U072 EP6

Potrafi przygotować udokumentowane
opracowanie/prezentację multimedialną na temat
waloryzacji przyrodniczej wybranego obszaru i oceny
oddziaływań wybranej inwestycji na środowisko morskie

K_U113 EP7
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kompetencje społeczne

Uświadamia znaczenie kwestii ochrony środowiska
morskiego K_K021 EP8

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej
oraz jest świadomy znaczenia profesjonalizmu w
wykonywaniu waloryzacji przyrodniczej oraz ocen
oddziaływań inwestycji na środowisko morskie

K_K032 EP9

Jest gotów do tworzenia produktów komercyjnych z
zakresu waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań
na środowisko morskie

K_K053 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie

Forma zajęć: wykład

51. Istota i cele waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie 6

42. Podstawy prawne waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie 6

63. Metody waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie 6

15
4. Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie w kontekście różnych
sposobów wykorzystywania obszarów morskich 6

Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Problemy doboru właściwych źródeł informacji i metod użytecznych w waloryzacji przyrodniczej i
ocenie oddziaływań na środowisko morskie 6

52. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru morskiego (studium przypadku) 6

53. Ocena oddziaływania wybranej inwestycji na środowisko morskie (studium przypadku) 6

Wykład informacyjny i problemowy, analiza przypadków, praca w grupieMetody kształcenia

Ciechelska A.  (2009): Oceny oddzialywania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i
Środowisko, Białystok

Poskrobko B., Poskrobko T. (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Sołowiej D.  (1987): Podstawy metodyki i oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P8,EP9KOLOKWIUM

EP10,EP5,EP6,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium z zakresu wykładów i literatury oraz przygotowanego projektu
dotyczącego waloryzacji przyrodniczej wybranego obszaru morskiego lub oceny oddziaływania wybranej inwestycji
na środowisko morskie

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona z ocen za kolokwium i projekt

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko
morskie

Ważona

6
waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko
morskie [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,40

6
waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko
morskie [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

Moduł:
Przedmiot D [moduł]

waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
laboratorium 30 ZO

wykład 20 ZO

Razem 50 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie. Zyskanie
umiejętności w posługiwaniu się właściwymi metodami i technikami w przeprowadzaniu waloryzacji przyrodniczej i
oceny oddziaływań wybranej inwestycji na środowisko morskie. Ukształtowanie postawy uczciwości intelektualnej oraz
świadomości znaczenia profesjonalizmu w wykonywaniu waloryzacji przyrodniczej oraz ocen oddziaływań inwestycji
na środowisko morskie.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu oceanografii biologicznej wynikająca z dotychczas zaliczonych przedmiotów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie istotę funkcjonowania oraz mechanizmy
współzależności i współdziałania podstawowych zjawisk
i procesów zachodzących w środowisku morskim w
kontekście waloryzacji przyrodniczej i oceny
oddziaływań na środowisko morskie

K_W01
K_W021 EP1

Zna podstawowe metody stosowane na potrzeby
waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na
środowisko morskie

K_W082 EP2

Zna podstawowe regulacje prawne, w tym zasady
ochrony własności intelektualnej, w kontekście
waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na
środowisko morskie

K_W113 EP3

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście
waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na
środowisko morskie

K_W124 EP4
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umiejętności

Potrafi dobierać i właściwie posługiwać się różnorodnymi
źródłami informacji w kontekście waloryzacji
przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko
morskie

K_U031 EP5

Potrafi dobierać właściwe metody i techniki waloryzacji
przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko
morskie

K_U072 EP6

Potrafi przygotować udokumentowane
opracowanie/prezentację multimedialną na temat
waloryzacji
przyrodniczej wybranego obszaru i oceny oddziaływań
wybranej inwestycji na środowisko morskie

K_U113 EP7

Jest gotów do współpracy zespołowej w ramach
wykonywania zadań z zakresu waloryzacji przyrodniczej i
oceny oddziaływań na środowisko morskie K_U124 EP8

kompetencje społeczne

Uświadamia znaczenie kwestii ochrony środowiska
morskiego K_K071 EP9

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej
oraz jest świadomy znaczenia profesjonalizmu w
wykonywaniu waloryzacji przyrodniczej oraz ocen
oddziaływań inwestycji na środowisko morskie

K_K032 EP10

Jest gotów do tworzenia produktów komercyjnych z
zakresu waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań
na środowisko morskie

K_K053 EP11

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie

Forma zajęć: wykład

21. Istota i cele waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie 6

22. Podstawy prawne waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie 6

43. Metody waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko morskie 6

12
4. Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie w kontekście różnych
sposobów wykorzystywania obszarów morskich 6

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Problemy doboru właściwych źródeł informacji użytecznych w waloryzacji przyrodniczej i ocenie
oddziaływań na środowisko morskie 6

5
2. Problemy doboru właściwych metod waloryzacji przyrodniczej i oceny oddziaływań na środowisko
morskie 6

103. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru morskiego (studium przypadku) 6

104. Ocena oddziaływania wybranej inwestycji na środowisko morskie (studium przypadku) 6

Wykład informacyjny i problemowy, wykonanie zadań laboratoryjnych, studium przypadku, praca w grupachMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3,
EP4,EP9KOLOKWIUM

EP11,EP2,EP3,EP5,
EP6,EP7PROJEKT

EP10,EP11,EP5,EP
6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny z zakresu wykładów i literatury, wykonanie zespołowych projektów z zakresu waloryzacji
przyrodniczej wybranego obszaru oraz oceny oddziaływania wybranej inwestycji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona z zakresu wykładów i laboratoriów
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Ciechelska A.  (2009): Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i
Środowisko, Białystok

Poskrobko B., Poskrobko T. (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Sołowiej D. (1987): Podstawy metodyki i oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

50Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Metoda obliczania oceny
końcowej

6
waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko
morskie

Ważona

6
waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko
morskie [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,60

6
waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko
morskie [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,40

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-O-O-I-S-20/21Z

warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_63S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 34 zajęcia terenowe 40 ZO

Razem 40 3

Koordynator
przedmiotu:

mgr ŁUKASZ  MACIĄG

Prowadzący zajęcia: mgr ŁUKASZ  MACIĄG

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z narzędziami oraz metodyką badań prowadzonych w strefie brzegowej, a także z organizacją,
podziałem oraz bezpieczeństwem pracy w grupie. Organizacja logistyki badań eksperymentalnych i pomiarów. Nauka
pracy i współdziałania w zespole. Analiza zmienności czasowo-przestrzennej wybranych parametrów środowiska
geologicznego. Opanowanie umiejętności weryfikacji zbiorów danych pomiarowych. Zapoznanie się z zmiennością i
powiązaniem zjawisk i procesów geologicznych. Określanie rodzaju i pochodzenia form rzeźby terenu w strefie
brzegowej Bałtyku południowego. Poznanie metod badawczych wykorzystywanych w geomorfologicznym kartowaniu
wybrzeży klifowych.

Wymagania wstępne:

Wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz przedmiotów
pokrewnych. Realizacja efektów kształcenia przedmiotu powinna być wspomagana realizacją przedmiotów
akademickich z zakresu fizyki, chemii, statystyki, geologii, geofizyki, geologii morza, biologii morza, paleooceanologii,
klimatologii, meteorologii i pokrewnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane ze
strukturą i funkcjonowaniem morskiego środowiska
geologicznego; opisuje i interpretuje zjawiska
zachodzące w przyrodzie nieożywionej.

K_W01
K_W051 EP1

Wyjaśnia mechanizm wybranych procesów
geologicznych oraz przyczyny zmienności wybranych
(mierzalnych) parametrów fizycznych morskiego
środowiska geologicznego.

K_W052 EP2

Ma wiedzę na temat podstawowych technik i przyrządów
stosowanych w geologii morza i geomorfologii strefy
brzegowej.

K_W03
K_W08
K_W09

3 EP3
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umiejętności

Stosuje podstawowe techniki i przyrządy używane w
geologii morza i geomorfologii strefy brzegowej; pod
kontrolą opiekuna potrafi podjąć się organizacji i
przygotowania prostych badań terenowych z użyciem
podstawowych sprzętów i narzędzi badawczych
wykorzystywanych w kartowaniu geologicznym.

K_U05
K_U071 EP4

Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje
proste zadania badawcze, jak np. wykonanie analizy
otoczakowej, klasyfikowanie próbek skał, uzyskiwanie
szlichu z piasków plażowych i innych; na podstawie
wyników oraz dostępnych danych opracowuje raport i
prezentację multimedialną.

K_U05
K_U062 EP5

Planuje i wykonuje w terenie i w laboratorium pomiary
podstawowych parametry określających właściwości
fizyczne i chemiczne wody morskiej, jak oznaczanie
zasolenia, zawartości tlenu oraz pierwiastków
biogenicznych rozpuszczonych w wodzie i wyciąga z
nich wnioski.

K_U043 EP6

Planuje i przeprowadza w terenie pobór prób
geologicznych (dennych osadów powierzchniowych i
rdzeni) przy pomocy odpowiednich narzędzi badawczych
oraz dokonuje makroskopowego opisu, rozpoznaje
podstawowe minerały i różne rodzaje skał, potrafi czytać
i interpretować mapy geologiczne, w laboratorium
przeprowadza szczegółowe analizy litologiczne, potrafi
wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań.

K_U05
K_U074 EP7

Potrafi współdziałać w grupie w ramach wykonania zadań
zespołowych

K_U11
K_U125 EP9

kompetencje społeczne
Wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy
własnej i innych; umie postępować w stanach
zagrożenia.

K_K061 EP8

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Organizacja pracy i podział obowiązków w grupie. Zasady bezpieczeństwa w pracy na klifie. 4

102. Uzyskiwanie szlichu z piasków plażowych. Analiza mikroskopowa. 4

8
3. Analizy otoczkowa gruboziarnistych osadów plażowych. Klasyfikacja petrologiczna i geometryczna
(obtoczeniowa) skał. 4

204. Kartowanie wybranego odcinka klifu w Międzyzdrojach. Wykonanie mapy i szeregu profili. 4

Praktyczne zapoznanie z podstawowymi przyrządami (kompas geologiczny, miska szlichowa, binokular, dmuchawka)
oraz metodami wykorzystywanymi w geologicznych oraz geomorfologicznych badaniach terenowych.
Przeprowadzenie serii pomiarów oraz badań eksperymentalnych w kilkuosobowych grupach. Przedstawienie i
omówienie przez wybranych zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz autorskich materiałów
dydaktyczno-naukowych.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP5,EP7PROJEKT

EP4,EP6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymanych w trakcie warsztatów za określone działania
i prace studenta.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Leontjew O.K., Nikiforow L.G., Safjanow G.A. (1982): Geomorfologia brzegów morskich, WG, Warszawa

Leśniak T. (2002): Materiały pomocnicze do terenowych zajęć geologicznych w rejonie nadmorskim, Wydawnictwa AGH,
Kraków: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0054/lesniak.pdf

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

40Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

4
warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej [zajęcia
terenowe]

zaliczenie z
oceną

1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OF

wprowadzenie do akustyki morza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 36
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
Przekazanie podstaw wiedzy w zakresie przestrzennej i czasowej zmienności pól akustycznych w morzu, procesów
generacji dźwięków w wodzie ich propagacji i rozpraszania ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących
na akwenie Morza Bałtyckiego

Wymagania wstępne: Podstawy z fizyki i oceanografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe procesy generacji dźwięku w morzu
oraz możliwości wykorzystania metod akustycznych do
monitorowania procesów zachodzących w wodzie
morskiej i oceanicznej

K_W011 EP1

W interpretacji procesów akustycznych przebiegających
w środowisku morskim opiera się na metodach
empirycznych rozumiejąc znaczenie metod
statystycznych i matematycznych w ich opisie i
interpretacji

K_W082 EP2

Ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie
pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i
procesów zachodzących w środowisku morskim K_W083 EP3

umiejętności

Potrafi docierać do potrzebnych informacji,
wykorzystując wielorakie źródła danych, w tym
elektronicznych

K_U071 EP4

Posługuje się właściwymi metodami w opisie i
interpretacji zjawisk akustycznych, stosuje algorytmy i
techniki informatyczne do ich opisu z uwzględnieniem
powiązania procesów fizycznych, biologicznych i
chemicznych

K_U052 EP5

Wykazuje w dyskusji z opiekunami naukowymi
umiejętność posługiwania się językiem właściwym dla
oceanografii, w szczególności terminologią i
nomenklaturą hydrologiczną i hydrofizyczną.

K_U083 EP6

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę stałego uzupełniania swojej wiedzy i
doskonalenia umiejętności specjalistycznych K_K011 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wprowadzenie do akustyki morza
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Forma zajęć: wykład

31. Oceanografia akustyczna: podstawy teoretyczne 6

32. Metody i techniki badań akustycznych 6

33. Akustyczne badania procesów hydrofizycznych 6

34. Akustyczne badania flory i fauny morskiej 6

35. Akustyczne badania dna morskiego 6

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Zasady działania nowoczesnych nadawczo-odbiorczych urządzeń akustycznych 6

32. Zasady gromadzenia i obróbki danych akustycznych 6

3
3. Demonstracja możliwości programów komercyjnych przeznaczonych do obróbki danych
akustycznych 6

64. Ćwiczenia w zakresie obróbki danych akustycznych 6

prezentacje multimedialne; wykład akademicki; wykonanie specjalistycznych zadań ćwiczeniowychMetody kształcenia

Lurton X. (2002): An Introduction to Underwater Acoustics. Principles and Applications, Springer

Medwin H. (2005): Sounds in the Sea. From Ocean Acoustics to Acoustical Oceanography, Cambridge University Press, New
York

Stepnowski A. (2001): Systemy akustycznego monitoringu środowiska morskiego, Gd. Tow. Nauk., Gdańsk

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

9Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium ustne z zakresu treści wykładowych
Ćwiczenia - pozytywna ocena z zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 wprowadzenie do akustyki morza Arytmetyczna

6 wprowadzenie do akustyki morza [wykład]
zaliczenie z
oceną

6 wprowadzenie do akustyki morza [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OF

wprowadzenie do dynamiki morza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 35
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:

Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu dynamiki morza, niezbędnych przy wnioskowaniu o przebiegu i
konsekwencjach procesów zachodzących w morzach i oceanach; potrzebnych do zrozumienia i opisu nieożywionego
środowiska przyrodniczego w oceanosferze

Wymagania wstępne: Podstwowy z zakresu oceanografii fizycznej, matematyki, fizyki oraz fizyki morza

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe procesy dynamiczne zachodzące w
środowisku morskim K_W011 EP1

Zna podstawy empiryczne analizy i interpretacji zjawisk z
zakresu dynamiki morza, jednocześnie rozumiejąc
znaczenie metod matematycznych stosowanych do opisu
ich przebiegu

K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, w tym
obcojęzycznej, dotyczącej problemów dynamiki morza K_U101 EP3

Potrafi dobierać właściwe informacje z zakresu dynamiki
morza, wykorzystując wielorakie ich źródła, w tym
elektroniczne

K_U072 EP4

Potrafi dobierać właściwe metody i techniki do opisu i
interpretacji procesów hydrodynamicznych
zachodzących w morzach i oceanach

K_U053 EP5

Potrafi wyciągać wnioski syntetyczne dotyczące zjawisk i
procesów hydrodynamicznych na podstawie informacji z
różnych źródeł oraz własnych danych pomiarowych i
eksperymentów

K_U124 EP6

kompetencje społeczne
Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy z
zakresu dynamiki morza i doskonalenia stosownych
umiejętności

K_K021 EP7

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wprowadzenie do dynamiki morza

Forma zajęć: wykład

2
1. Charakterystyka cieczy jako ośrodka ciągłego i jego właściwości fizyczne; ruch elementu płynu w
ujęciu Lagrange'a i Eulera. 5

2
2. Siły działające na poruszający się element płynu - podstawowe równania ruchu cieczy, równania
dyfuzji ciepła. 5
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23. Hydrostatyczna i hydrodynamiczna stabilność mas wodnych. 5

24. Cyrkulacja mas wodnych w oceanach, prądy w akwenie jednorodnym i niejednorodnym. 5

2
5. Falowanie wiatrowe - fizyczna struktura falowania, procesy generacji, propagacji i zanikania falowania.

5

26. Pływy astronomiczne. 5

27. Drgania własne akwenu. 5

18. Fale tsunami. 5

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Przekształcenia i wyprowadzenia podstawowych równań ruchu cieczy. 5

32. Prądy morskie - wyznaczanie prędkości i kierunku prądu wiatrowego i gradientowego. 5

2
3. Wielkoskalowa cyrkulacja mas wodnych, intensyfikacja przepływów u zachodnich wybrzeży oceanów,
prądy geostroficzne. 5

24. Zjawiska upwellingu and downwellingu w morzach i oceanach. 5

3
5. Falowanie wiatrowe - wyznaczanie statystycznych charakterystyk fal wiatrowych oraz prognozowanie
falowania na morzach i oceanach. 5

26. Pływy na kuli ziemskiej. 5

Wykład: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
Ćwiczenia: samodzielne wykonywanie zadań i obliczeń w pracowni komputerowejMetody kształcenia

Druet Cz. (2000): Dynamika morza, Wyd. UG, Gdańsk

Druet Cz. (1994): Dynamika stratyfikowanego oceanu, Wyd. PWN, Warszawa

Druet Cz. (1995): Elementy hydrodynamiki geofizycznej, Wyd. PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Druet Cz., Kowalik Z. (1970): Dynamika morza, Wyd. Morskie, Gdańsk

Gurgul H. (2001): Hydrodynamika morza, Wyd. Nauk. US

Knauss J.A. (1996): Introduction to physical oceanography, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA

Lisicki A. (1996): Pływy na morzach i oceanach, Wyd. GTN, Gdańsk

Massel S. R. (1999): Fluid Mechanics for Marine Ecologists, Springer Verlag, Berlin

Wiśniewski B., Holec M. (1983): Zarys oceanografii, cz. II, Dynamika morza, Wyd. WSMW, Gdynia

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PROJEKT

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium ustne z treści wykładowych
Ćwiczenia - pozytywna ocena z zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 wprowadzenie do dynamiki morza Arytmetyczna

5 wprowadzenie do dynamiki morza [wykład]
zaliczenie z
oceną

5 wprowadzenie do dynamiki morza [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OF

wprowadzenie do optyki morza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ3010_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia fizycznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 E

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN  MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN  MARKS

Cele przedmiotu:
Prezentacja podstawowych pojęć i formalnego opisu zmian energii promieniowania z przedziału widzialnego podczas
jej transportu w wodzie morskiej w ramach modelu jednorodnego i poziomo uwarstwionego morza. Zapoznanie z
pojęciami i formalnym opisem zmian energii promieniowania  w wodzie morskiej.

Wymagania wstępne: Podstawy fizyki, fizyki morza, matematyki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada znajomosc podstawowych wielkości
fotometrycznych i potrafi je wykorzystac do opisu pola
swiatla w morzu

K_W021 EP1

Student zna podstawy teoretyczne podstawowych
obserwacji optycznych w morzu i potrafi je wykorzystać
w badaniach procesów oceanograficznych. K_W052 EP2

Student ma wiedzę w zakresie matematyki, statystyki i
informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i
interpretowanie zjawisk i procesów optycznych
zachodzących w środowisku morskim

K_W083 EP3

Student ma wiedzę na temat podstawowych technik i
przyrządów optycznych stosowanych w oceanografii. K_W094 EP4

umiejętności

Student potrafi dobierać właściwe informacje z zakresu
stosowania metod optycznych w badaniach morza
wykorzystując różnorodne źródła, w tym elektroniczne K_U071 EP5

Student posługuje się metodami matematycznymi w
opisie i interpretacji zjawisk optycznych w morzu, stosuje
algorytmy i techniki informatyczne do opisu tych zjawisk
i  w analizie danych pomiarowych

K_U01
K_U122 EP6

Student posiada umiejętność wyciągania wniosków
syntetycznych dotyczących zjawisk optycznych na
podstawie informacji z różnych źródeł oraz samodzielnie
pozyskiwanych danych w wyniku prowadzonych
prostych badań.

K_U133 EP7

kompetencje społeczne

Student wykazuje zrozumienie dla potrzeby stałego
uzupełniania wiedzy kierunkowej w zakresie optyki morza
i optycznych metod stosowanych w rożnych
eksperymentach i programach oceanograficznych oraz
doskonalenia stosownych umiejętności

K_K011 EP8

1/3



Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wprowadzenie do optyki morza

Forma zajęć: wykład

11. Charakterystyka promieniowania słonecznego 5

32. Podstawowe wielkości fotometryczne 5

33. Pozorne i rzeczywiste wlasnosci optyczne 5

3
4. Absorpcja i "sprężyste" rozpraszanie energii promienistej przez optycznie aktywne składniki wody
morskiej 5

35. Optyczna klasyfikacja wód morskich i oceanicznych 5

26. Kolor morza i metody satelitarne badań mórz 5

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Obliczanie podstawowych wielkości fotometrycznych 5

32. Obliczanie pozornych i rzeczywistych wlasnosci optyczne na podstawie danych 5

33. Zapoznanie z prostymi modelami optycznymi stosowanymi w ocanografii 5

34. Zapoznanie z danymi satelitarnymi koloru morza 5

35. Wykonanie projektu ilustrujacego zastosowanie metod optycznych w oceanografii 5

Wykład: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
Ćwiczenia: samodzielne wykonywanie zadań i obliczeń w pracowni komputerowejMetody kształcenia

Dera J (2003): Fizyka Morza, PWN

Kirk, J. T. 0. (2011): Light and photosynthesis in aquatic ecosystems, Cambridge Univ. Press

Ocean Optics Web Book (2012): www.oceanopticsbook.info/

Literatura podstawowa

Mobley, C.D. (1994): Light and Water: Radiative Transfer in Natural Waters, Academic PressLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

3Udział w egzaminie/zaliczeniu

10Przygotowanie się do zajęć

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP7SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP3,EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - kolokwium ustne z zakresu treści wykładowych
Ćwiczenia - pozytywna ocena zadań cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 wprowadzenie do optyki morza Arytmetyczna

5 wprowadzenie do optyki morza [wykład] egzamin

5 wprowadzenie do optyki morza [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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15Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

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-O-O-I-S-20/21Z-OB

wstęp do ekotoksykologii morskiej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2825_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne oceanografia biologicznaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 45
ćwiczenia 15 ZO

wykład 15 ZO

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA  WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień ekotoksykologii ekosystemów wodnych, w szczególności morskich w
aspekcie zmian antropogenicznych środowiska przyrodniczego. Pozyskanie umiejętności przeprowadzania analiz
danych dotyczących stopnia zagrożenia środowiska morskiego obecnością substancji toksycznych oraz inicjowania i
współorganizowania działań związanych z ochroną tego środowiska.

Wymagania wstępne: znajomość podstaw chemii i biologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

rozumie podstawowe problemy związane z rodzajami i
dopływem substancji toksycznych do środowiska
morskiego oraz potrafi prognozować

K_W011 EP1

ma wiedzę na temat powiązań pomiędzy poziomem
zanieczyszczenia środowiska morskiego i zmianami
struktury i funkcjonowania ekosystemów morskich

K_W052 EP2

rozumie zależność między koniecznością ograniczenia
zanieczyszczenia środowiska morskiego a możliwością
trwałego zachowania różnorodności biologicznej w
morzach

K_W103 EP3

umiejętności

pod kierunkiem opiekuna przeprowadza analizy danych
dotyczących stopnia zagrożenia środowiska morskiego
obecnością substancji toksycznych i opracowuje raport
w formie projektu indywidualnego

K_U011 EP4

posługuje się metodami matematycznymi i
statystycznymi w opisie i analizie występowania i
oddziaływania substancji toksycznych w środowisku
morskim

K_U072 EP5

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny swej wiedzy, niezbędnej
do realizacji projektu indywidualnego K_K011 EP6

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wstęp do ekotoksykologii morskiej

Forma zajęć: wykład

51. Zanieczyszczenia - rodzaje, źródła i losy w ekosystemach morskich 5

62. Wpływ zanieczyszczeń na organizmy,   populacje i ekosystemy morskie 5

43. Metody  oceny  wpływu substancji toksycznych na organizmy morskie 5
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Forma zajęć: ćwiczenia

21. Ocena efektów toksycznych - metody laboratoryjne i in situ -wstęp 5

6
2. Testy toksyczności - założenia teoretyczne, układ eksperymentalny, analiza, interpretacja i prezentacja
wyników 5

23. Podstawy biomonitoringu 5

34. Biomarkery i ich wykorzystanie w ocenia stanu środowiska morskiego 5

25. Elementy statystyki w ekotoksykologii 5

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;
Ćwiczenia - wyszukiwanie danych, analiza porównawcza i prezentacja wyników analizMetody kształcenia

 Manahan, S.E. (2012): Toksykologia środowiska, Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN

Laskowski, R., Migula, P. (2004): Ekotoksykologia: od komórki do ekosystemu, PWRiL

Walker, C.H., Hopkin, S. P. ,  Sibly, R. M.,  Peakall, D. B.  (2002): Podstawy ekotoksykologii, PWN

Literatura podstawowa

Artykuły naukowe i popularno-naukowe zalecane na bieżąco przez prowadzącego , Environmental Toxicology and Chemistry,
Ecotoxicology and Environmental Safety, Marine Pollution Bul

(2009): Podstawy toksykologii, Kompendium dla studentów szkół wyższych, WNT
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

14Przygotowanie się do zajęć

12Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ćwiczenia - projekt indywidualny
wykłady - kolokwium pisemne

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona z ocen z kolokwium i zajęć praktycznych

Metoda obliczania oceny
końcowej

5 wstęp do ekotoksykologii morskiej Ważona

5 wstęp do ekotoksykologii morskiej [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

5 wstęp do ekotoksykologii morskiej [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

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-O-O-I-S-20/21Z

wychowanie fizyczne
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2401_82S
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 Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
03

zajęcia z wychowania
fizycznego

30 Z

04
zajęcia z wychowania

fizycznego
30 Z

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 godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

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
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
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
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
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
6. E - Nordic walking: nauka maszerowania bez kijów; nauka maszerowania z kijami bez pracy rąk; nauka
prawidłowej pracy kończyn górnych i dolnych; nauka maszerowania z kijami z praca rąk bez chwytu i in. 3

0
7.  F - Gimnastyka korekcyjna: podnoszenie ogólnej kondycji; podnoszenie siły mięśni posturalnych;
regulacja prawidłowego napięcia mięśni posturalnych; wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i in. 3
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0
8.  G - Pojęcie zdrowia w różnych kontekstach; stan zdrowia różnych społeczeństw; zdrowotne efekty
aktywności fizycznej; związki sprawności fizycznej z aktywnością fizyczną i ze zdrowiem i in. 3

309. Kontynuacja zajęć w ramach poszczególnych bloków do wyboru 4

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

60Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-GM

Moduł:
Przedmiot C [moduł]

zasoby złóż kopalin oceanicznych i ich racjonalne wykorzystanie
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2820_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 65
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 ZO

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr DOMINIK  ZAWADZKI

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIK  ZAWADZKI

Cele przedmiotu:
Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych ze znaczeniem i
wykorzystaniem zasobów złóż kopalin oceanicznych, ich racjonalnego zagospodarowania zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego.

Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy z zakresu chemii, geologii, geologia morza a w szczególności morskich zasobów kopalin
mineralnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę w zakresie nauk geologicznych i
górnictwa, umożliwiającą dostrzeganie odrębności
genetycznych i zależności formowania złóż kopalin
oceanicznych

K_W03
K_W051 EP1

Ma wiedzę z zakresu statystyki i informatyki na poziomie
umożliwiającym wykorzystanie danych do analizy
nagromadzeń o charakterze złożowym

K_W082 EP2

Ma niezbędną wiedzę w zakresie organizacji i planowania
morskich badań geologicznych K_W093 EP3

Zna podstawowe regulacje prawne w zakresie geologii i
ochrony środowiska morskiego, w powiązaniu z
zasadami tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości w sektorze badań morskich

K_W124 EP4
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umiejętności

Potrafi zastosować podstawowe techniki i narzędzia
badawcze, niezbędne do wykonania prac
prospekcyjnych, z uwzględnieniem odrębności kopalin i
warunków ich występowania

K_U061 EP5

Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia
informatyczne, umożliwiające interpretację uzyskanych
danych geologicznych w wybranych specjalistycznych
rodzajach badań analitycznych i szacowaniu zasobów
złóż

K_U072 EP6

Potrafi wyciągać syntetyczne wnioski na podstawie
informacji z różnych źródeł oraz danych pozyskiwanych
przez siebie w wyniku prowadzonych prostych badań K_U033 EP7

Potrafi systematycznie uzupełniać swoją wiedzę
dotyczącą odrębności oceanów, stosownie do postępu,
praktycznych zastosowań i racjonalnego wykorzystania
surowców

K_U134 EP8

kompetencje społeczne

Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w
kontekście problematyki złóż oceanicznych i ich
wykorzystania

K_K051 EP9

Jest gotów do konstruktywnej, obiektywnej oceny
wpływu pozyskiwania złóż kopalin oceanicznych na
środowisko morskie.

K_K01
K_K032 EP10

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zasoby złóż kopalin oceanicznych i ich racjonalne wykorzystanie

Forma zajęć: wykład

31. Definicje i pojęcia podstawowe 5

52. Podział i odrębności genetyczne złóż kopalin oceanicznych 5

33. Uwarunkowania geologiczno-górnicze występowania złóż kopalin 5

54. Charakterystyka złóż kopalin energetycznych 5

55. Charakterystyka złóż kopalin metalicznych 5

56. Charakterystyka złóż kopalin niemetalicznych 5

27. Kopaliny niekonwencjonalne 5

28. Znaczenie i perspektywy racjonalnego zagospodarowania zasobów złóż kopalin oceanicznych 5

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Metody bezpośrednie i pośrednie w badaniach złóż kopalin oceanicznych 5

3
2. Wykorzystanie danych geofizyki powierzchniowej i wiertniczej w rozpoznaniu budowy geologicznej
oraz prospekcji złożowej 5

33. Sejsmika, grawimetria, magnetometria, geoelektryka, metody jądrowe 5

3
4. Wykorzystanie metod prospekcji geochemicznej i geostatystyki w określaniu regionalnej zmienności
jakości i ilości kopaliny 5

3
5. Ocena zasobów wybranych złóż kopalin oceanicznych na świecie i możliwości ich racjonalnego
wykorzystania 5

Wykład informacyjny i problemowy połączony z prezentacją multimedialną i konwersacją.
Ćwiczenia praktyczne w interpretacji wyników uzyskanych za pomocą wybranych metod badawczych.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP10,EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP6,EP7,EP9PROJEKT

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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Depowski S., Kotliński R., Rühle E., Szamałek K. (1998): Surowce mineralne mórz i oceanów, SCHOLAR, Warszawa

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

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

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

Literatura podstawowa

Cronan D.S. (red.) (2000):  Marine Minerals Deposits (handbook), CRC Press LLC, , London - New York

Gurvich E.G (2006): Metalliferous Sediments of the Word Ocean. Fundamental Theory of Deep-Sea Hydrothermal
Sedimentation., Springer

Klich J. (red.) (2011): Górnictwo Morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków

Sharma, Rahul (Ed.)  (2017): Deep-Sea Mining, Springer International Publishing

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

23Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

20Udział w konsultacjach

20Przygotowanie projektu / eseju / itp.

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena ze sprawdzianu pisemnego z zakresu wykładów i zalecanej literatury.
Poprawne wykonanie projektu, pracy pisemnej, aktywność studenta podczas zajęć praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: 60% oceny z wykładów + 40% oceny z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

5
zasoby złóż kopalin oceanicznych i ich racjonalne
wykorzystanie

Ważona

5
zasoby złóż kopalin oceanicznych i ich racjonalne
wykorzystanie [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,60

5
zasoby złóż kopalin oceanicznych i ich racjonalne
wykorzystanie [ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,40

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-O-O-I-S-20/21Z-GM

zintegrowane zarządzanie strefą brzegową
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

US38AIJ2826_34S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
I stopnia lic., stacjonarne geologia morzaogólnoakademicki

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

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 46
ćwiczenia 15 ZO

wykład 30 E

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ  TEREFENKO

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ  TEREFENKO

Cele przedmiotu:

Przedstawienie potrzeb i korzyści  oraz metod, narzędzi i technik wykorzystywanych dla celów Zintegrowanego
Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP).
Prezentacja podstawy analizy strategicznej  w odniesieniu do nowego problemu oraz przedstawianie narzędzi
wspierających planowanie przestrzenne w ZZOP.

Wymagania wstępne:
Znajomość środowiska Windows.
Umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w zasobach sieci Internet.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat najważniejszych pojęć i problemów z
zakresu Zintegrowanego Zarządzania Obszarami
Przybrzeżnymi (ZZOP) oraz zna ich powiązanie z
dyscypliną oceanografii i innymi dyscyplinami
naukowymi

K_W011 EP1

Ma wiedzę z zakresu narzędzi analitycznych
stosowanych w ZZOP na poziomie pozwalającym na
zdiagnozowanie i zaproponowanie rozwiązań dla sytuacji
konfliktowych zachodzących w strefie brzegowej

K_W08
K_W092 EP2

Zna i rozumie powiązania pomiędzy osiągnięciami ZZOP,
a dążeniem do zachowania różnorodności biologicznej w
środowisku morskiej strefy brzegowej

K_W02
K_W043 EP3

umiejętności

Ze zrozumieniem posługuje się pozycjami literatury z
zakresu ZZOP  wyprowadzając prawidłowe wnioski z
różnych zastosowanych dotychczas rozwiązań

K_U03
K_U121 EP4

Pod kierunkiem opiekuna naukowego importuje,
porządkuje i  klasyfikuje różnorodne dane dotyczące
strefy brzegowej i na bazie ich analizy planuje
rozwiązania sytuacji konfliktowych

K_U072 EP5

wykazuje umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi
analitycznych oraz wyciągania wniosków na podstawie
syntezy informacji z różnych źródeł

K_U073 EP6

1/3



kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny swej wiedzy i
umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz
ochrony środowiska morskiego.

K_K01
K_K041 EP7

Wykazuje zrozumienie dla charakterystyki ZZOP jako
przedmiotu dynamicznie się zmieniającego oraz widzi
potrzebę stałego uzupełniania wiedzy kierunkowej K_K022 EP8

Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
związanego z kwestiami wizualizacji elementów
związanych ZZOP

K_K023 EP9

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zintegrowane zarządzanie strefą brzegową

Forma zajęć: wykład

21. Definicje Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP) 6

22. Procesy ZZOP 6

23. Integracja w ZZOP 6

34. Cele strategiczne ZZOP 6

35. Interesariusze strefy brzegowej a proces ZZOP 6

46. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej 6

27. Polskie obszary morskie i przybrzeżne - administracja i procesy brzegowe 6

28. Stan ZZOP w Polsce 6

29. Strategia Ochrony Brzegu Morskiego 6

310. Badania naukowe a ZZOP 6

211. ZZOP w Europie i na świecie 6

312. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w ZZOP 6

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Zrównoważony rozwój strefy brzegowej "case study" 6

12. Systemy wczesnego ostrzegania 6

23. Systemy baz danych,  integracja bazy danych dla ZZOP 6

64. Analiza przestrzenna przy wykorzystaniu narzędzi GIS 6

25. Prezentacja zaawansowanych modeli analitycznych ZZOP 6

26. Wizualizacja danych przestrzennych dla celów decyzyjnych ZZOP 6

prezentacja multimedialna,
samodzielna praca przy komputerze,
praca w grupach

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP7,EP9PROJEKT

EP5,EP6,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów:
Pozytywna ocena z pisemnego egzaminu
Ocena: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst

Zaliczenie ćwiczeń:
Projekt końcowy w formie pracy pisemnej wymagającej wykazania się wiedzą zdobytą podczas ćwiczeń oraz z
literatury podstawowej (0-20 pkt.).
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.

2/3



Furmańczyk K. (2006): ZZOP w Polsce - stan obecny i perspektywy. Brzeg morski , Print Group

Furmańczyk K. (2008): ZZOP w Polsce - stan obecny i perspektywy. Morze - ląd wzajemne relacje, Print Group

Furmańczyk K. (2005): ZZOP w Polsce -stan obecny i perspektywy. Problemy Erozji Brzegu, Oficyna

Ministerstwo Budownictwa (2007): Raport z wdrażania procesu ZZOP w Polsce, http://www.transport.gov.pl

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

45Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

15Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Ocena: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna

Metoda obliczania oceny
końcowej

6 zintegrowane zarządzanie strefą brzegową Arytmetyczna

6 zintegrowane zarządzanie strefą brzegową [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 zintegrowane zarządzanie strefą brzegową [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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