
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-G-O-I-S-21/22Z

podstawy kształtowania i ochrony środowiska
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIJ3446_4S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat zagrożeń dla struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego Ziemi oraz
gospodarczych, przyrodniczych i etycznych przesłanek konieczności jego ochrony.

Zdobycie umiejętności w posługiwaniu się 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.
Ukształtowanie postawy dla inicjowania i współorganizowania działań związanych z ochroną środowiska.

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

rozumie i identyfikuje naturalne i antropogeniczne
zagrożenia dla struktury i funkcjonowania środowiska
przyrodniczego

K_W05
K_W06
K_W10

1 EP1

zna i charakteryzuje narzędzia i instrumenty służące do
diagnozy stanu środowiska K_W042 EP2

charakteryzuje metody i środki ochrony środowiska i ich
prawne uwarunkowania K_W113 EP3

umiejętności

potrafi formułować argumenty na rzecz ochrony
środowiska

K_U10
K_U161 EP4

potrafi wybrać sposób zastosowania metody ochrony
środowiska adekwatnie do potrzeb i możliwości K_U112 EP5

potrafi przedstawić krytyczne opracowanie problemu w
zakresie ochrony środowiska K_U153 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do samodzielnego uczenia się w sposób
ukierunkowany K_K021 EP7

jest gotów do wykorzystania wiedzy o środowisku, jego
zagrożeniach i ochronie przy rozwiązywaniu problemów
poznawczych i aplikacyjnych

K_K032 EP8

jest gotów do formułowania i przedstawiania
argumentów oraz inicjowania działań na rzecz ochrony
środowiska przyrodniczego K_K063 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy kształtowania i ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

31. Podstawowe pojęcia i problemy użytkowania oraz ochrony środowiska 3 0

22. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska naturalnego 3 0

23. Zjawiska i procesy degradacyjne w przyrodzie 3 0

24. Stan środowiska na świecie i w Polsce 3 0

25. Różnorodność biologiczna, jej znaczenie oraz zagrożenia 3 0

26. Krajowa i międzynarodowa strategia ochrony środowiska naturalnego 3 0

27. Prognozowanie i ocena przyszłych zagrożeń środowiskowych 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza 3 0

32. Zanieczyszczenie i ochrona wód 3 0

33. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja 3 0

34. Przyczyny powstawania zagrożeń ekosystemów leśnych 3 0

35. Ochrona środowiska przed odpadami i gospodarowanie nimi 3 0

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu.
Metody poszukujące: wyszukiwanie informacji i danych, analiza porównawcza, prezentacja wyników analiz.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5,EP7SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP7,EP8,E
P9PREZENTACJA

EP4,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium pisemne z zakresu wykładów i zalecanej literatury.
Laboratorium - poprawne wykonanie wszystkich zadań i pozytywny wynik sprawdzianu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona oceny z kolokwium z wykładów i zaliczenia laboratorium (60% oceny na podstawie kolokwium; 40%
oceny na podstawie laboratorium)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 podstawy kształtowania i ochrony środowiska Nieobliczana

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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Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D.  (2009): Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Maciak F.  (2003): Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Mannion A.  (2001): Zmiany srodowiska Ziemi. Historia srodowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Naukowe
PWN,  Warszawa

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

Sieminski M.  (2008): Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wolski P. (2002): Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Literatura podstawowa

Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.  (2006): Podrecznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka, Wydawnictwo”Seidel-
Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa

Brodecki Z.  (2005): Ochrona srodowiska, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa

Wawrzyniak-Wydrowska B. (2007): Zrównoważony rozwój terenów górskich. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21,
Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważone gospodarowanie gruntami. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda
21, Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój lasów. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21, Wyd.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-21/22Z

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 Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 74
laboratorium 40 ZO0

wykład 30 E0

Razem 70 7

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA BĄK

Cele przedmiotu:

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z strukturą i funkcjonowaniem
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 godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: oceanografia biologiczna

Forma zajęć: wykład

4
1. Charakterystyka dziedzin środowiska morskiego i ograniczeń stawianych przez nie organizmom i
biocenozom 4 0

42. Charakterystyka podstaw funkcjonowania ekosystemów morskich 4 0

43. Charakterystyka podstawowych kategorii ekologicznych organizmów morskich 4 0

64. Procesy i interakcje w pelagialu i bentalu 4 0

45. Procesy i interakcje w strefie przybrzeżnej i estuariach 4 0

6
6. Charakterystyczne ekosystemy morskie (rafy koralowe, zarośla namorzynowe, biocenozy oparte na
chemosyntezie) 4 0

27. Głębokowodne rejony oceaniczne 4 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Terenowe i laboratoryjne metody badania podstawowych morskich formacji ekologicznych 4 0

8
2. Analiza danych jakościowych i ilościowych dotyczących  podstawowych morskich formacji
ekologicznych 4 0

33. Charakterystyka biologiczno-ekologiczna wybranych akwenów 4 0

94. Morskie organizmy roślinne 4 0

85. Metody pomiaru produkcji pierwotnej w morzach; metody określania produkcji wtórnej w morzach 4 0

86. Zwierzęce formacje ekologiczne: zooplankton, bentos, nekton 4 0

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

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

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

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny;  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 [wykład] egzamin

4 oceanografia biologiczna [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

70Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

30Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

27Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-GM

Unit:
Ochrona i inżynieria strefy brzegowej [moduł]

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

Course title:

Name of field of study:
oceanografia

US38AIJ2826_40S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time geologia morzageneral academic

elective semester: 6 - english language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

3 36

discussion classes
10 pg0

lecture 10 e0

Total 20 3

Course / module
coordinator

dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Course instructor dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Course / module
objectives

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.

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

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

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

skills

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

social competences
Rozumie potrzebę ochrony środowiska morskiej strefy
brzegowej i zachowania jej georóżnorodności i
różnorodności biologicznej

K_K041 EP7
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No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: coastal protection and engineering

Format of instruction: lecture

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

Format of instruction: discussion classes

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.Modes of delivery

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

Basic reading

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP3,EP7EGZAMIN PISEMNY

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

Assessment methods

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

Grading criteria

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

Grade calculation principles

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń

Final grade calculation
method

6 coastal protection and engineering Arytmetyczna

6 coastal protection and engineering [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

6 coastal protection and engineering [wykład] egzamin

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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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

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

20Contact hours

2Participation in test / exam

13Preparation for contact hours

10Private reading and studying

15Participation in tutorials

0Preparation of project / essay / etc.

15Preparation for test / exam

TOTAL workload 75

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

Moduł:
Ekologia [moduł]

ecology
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

SPR38AIJ3446_20S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 2 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 20 ZO0

wykład 20 ZO0

Razem 40 4

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
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
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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 godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ecology

Forma zajęć: wykład

31. Fizyczne i chemiczne czynniki ograniczające występowanie organizmów; nisze ekologiczne 2 0

32. Migracje i rozprzestrzenianie się gatunków; selekcja siedlisk 2 0

3
3. Oddziaływanie między organizmami na poziomie populacji; wskaźniki struktury populacji, jej
demografia i regulacja jej liczebności 2 0

24. Interakcje na poziomie biocenozy i ekosystemu 2 0

35. Typy ekosystemów i energetyczne podstawy ich funkcjonowania 2 0

36. Różnorodność biologiczna, inwazje biologiczne 2 0

3
7. Ekologia a ochrona środowiska, rozwój zrównoważony; praktyczne zastosowania wiedzy
ekologicznej 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów naziemnych 2 0

4
2. Procesy i zjawiska związane z ochroną gleb, antropogeniczne oddziaływania na gleby, odpady
stałe 2 0

4
3. Procesy i zjawiska związane z ochroną powietrza, emisje zanieczyszczeń do atmosfery i ich
monitoring 2 0

4
4. Procesy i zjawiska związane z ochroną wód powierzchniowych, eutrofizacja, zanieczyszczenia,
odpady płynne 2 0

45. Bioróżnorodność: pojęcie, metody określania 2 0

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

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

2 ecology Nieobliczana

2 ecology [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 ecology [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

18Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

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

systemy informacji geograficznej
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIJ3041_44S
Kod przedmiotu:

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

obowiązkowy semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

1 12 laboratorium 15 ZO0

2 33 laboratorium 30 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z możliwościami systemów informacji geograficznej (GIS) w zakresie wizualizacji i analiz danych
przestrzennych oraz przykładowymi zastosowaniami tej dziedziny wiedzy. Zapoznanie studentów ze specjalistycznym
oprogramowaniem GIS i możliwościami jego zastosowania.
Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania narzędzi Systemów Informacji Geograficznej umożliwiające
gromadzenie, przechowywanie i wizualizację geodanych.
Nabycie przez studentów gotowości do stałego pogłębiania wiedzy z zakresu dynamicznie rozwijających się metod
analiz GIS.

Wymagania wstępne: Znajomość obsługi komputera z systemem Windows oraz ukończony kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

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_W021 EP1

ma wiedzę na temat sposobów analizy i wizualizacji
przestrzennych zjawisk przyrodniczych i
społecznogospodarczych

K_W13
K_W142 EP2

posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania geodanych,
sposobów ich przechowywania w bazach danych oraz
procesu ich geoanalizy

K_W143 EP3

umiejętności

sprawnie posługuje się narzędziami importu,
porządkowania i klasyfikacji danych przestrzennych K_U051 EP4

potrafi wykorzystać narzędzia Systemów Informacji
Geograficznej umożliwiające gromadzenie,
przechowywanie i wizualizację geodanych

K_U07
K_U132 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności
z zakresie dynamicznie zmieniającego się środowiska
pracy Systemów Informacji Geograficznej K_K021 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy informacji geograficznej

Forma zajęć: laboratorium

81. Analiza przy wykorzystaniu narzędzi GIS - zapytania logiczne i przestrzenne 2 0
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22. Pozyskiwanie danych do systemu GIS 2 0

53. Wprowadzanie danych atrybutowych i integracja bazy danych 2 0

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

3 0

155. Analiza logiczna i przestrzenna geodanych z wykorzystaniem własnej geobazy 3 0

56. Modele rastrowe. Metody interpolacji danych 3 0

57. Modelowanie w GIS 3 0

Praca indywidualna przy komputerze, prezentacja multimedialna, dyskusja, objaśnienie lub wyjaśnienieMetody kształcenia

Urbański J.  (2008): GIS w badaniach przyrodniczych. s. 9-23, Wydawnictwo Uniwersytetu GdańskiegoLiteratura podstawowa

Kaszczyszyn, P.; Sypion-Dutkowska, N. (2019): Walking Access to Public Transportation Stops for City Residents. A
Comparison of Methods, Sustainability 

Langley A.P.  (2006): GIS Teoria i praktyka. s. 65-113, PWN

Sypion-Dutkowska N. (2014): Uwarunkowania przestrzenne przestępczości  w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie
Szczecina), Studia KPZK PAN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP5PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności, ocen za wykonanie zleconych zadań projektowych oraz wyników
kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu obejmuje aktywność (10% oceny) , ocena zadań projektowych (45% oceny) oraz wynik
kolokwium (45% oceny)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 systemy informacji geograficznej Ważona

2 systemy informacji geograficznej [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 systemy informacji geograficznej Ważona

3 systemy informacji geograficznej [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-Geol-O-I-S-21/22Z

geologia dna mórz i oceanów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

US81AIJ2820_17S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

2 63

ćwiczenia 15 ZO0

laboratorium 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

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

Cele przedmiotu:

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

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

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie wpływ czynników endogenicznych oraz procesy
kształtujące skorupę oceaniczną.

K_W01
K_W021 EP1

Zna podstawowe formy strukturalne dna oceanicznego. K_W022 EP2

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

K_W063 EP3

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

K_W034 EP4

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

K_W075 EP5

umiejętności

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

K_U041 EP6

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

K_U062 EP7

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

K_U073 EP8
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kompetencje społeczne

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

K_K011 EP9

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

K_K062 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geologia dna mórz i oceanów

Forma zajęć: wykład

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

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

33. Płyty litosfery i rodzaje ich granic. 3 0

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

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

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

47. Strefy marginalne oceanów i obrzeża kontynentów. 3 0

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

Forma zajęć: ćwiczenia

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

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

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

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

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

Forma zajęć: laboratorium

3

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

3 0

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

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

3 0

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

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

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

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

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

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

Literatura podstawowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

22Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP10,EP6,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

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

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

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

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 geologia dna mórz i oceanów Arytmetyczna

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

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

3 geologia dna mórz i oceanów [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-21/22Z

globalne zmiany biosfery
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2825_59S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 44 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat przyczyn i skutków globalnych zmian oraz ich wpływu na kształtowanie biosfery. Pozyskanie
umiejętności przeprowadzania analiz danych dotyczących zmian globalnych biosfery. Kształtowanie gotowości do
inicjowania i współorganizowania działań związanych z ograniczaniem tych zmian spowodowanych oddziaływaniem
antropogenicznym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu biologii i geologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na biosferę

K_W02
K_W031 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka i ich globalnych oraz regionalnych
konsekwencji biogeograficznych

K_W062 EP2

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności człowieka w
aspekcie ich wpływu na szatę roślinną oraz
konsekwencje faunistyczne

K_U021 EP3

Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje ich wpływ na kształt biosfery K_U032 EP4

Przygotowuje na podstawie literatury i źródeł
internetowych opracowania pisemne na temat
globalnych zmian na Ziemi oraz ich wpływu na biosferę K_U093 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
dotyczących ożywionych zasobów przyrodniczych K_K011 EP6

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych,
w tym zwłaszcza naturalnych ekosystemów K_K082 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: globalne zmiany biosfery

Forma zajęć: konwersatorium

7
1. Ewolucja środowiska przyrodniczego na tle procesów długotrwałych i wielkoskalowych procesów
geologicznych 4 0
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72. Zmiany klimatyczne w przeszłości i ich wpływ na kształtowanie biosfery 4 0

6
3. Przyczyny globalnych zmian o podłożu naturalnym i antropogenicznych i ich wpływ na zmiany
biosfery 4 0

54. Wpływ działalności człowieka na ubożenie biosfery 4 0

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza
przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D.,  (2009): Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa

Kostrowicki A.S. (1999): Geografia biosfery, rozdz. 3 i rozdz. 4, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Mannion A.M. (2001): Zmiany środowiska Ziemi Historia środowiska  przyrodniczego i kulturowego, Wyd. Naukowe PWN ,
Warszawa

Weiner J. (2005): Życie i ewolucja biosfery, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016.  (2016): The first geological record of a palaeotsunami
on the southern coast of the Bal tic Sea, Poland. , Geological Quarterly, 60 (2): 417–440

Van Andel T.H. : Nowe spojrzenie na starą planetę: zmienne oblicze Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważone gospodarowanie gruntami. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda
21, Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój lasów. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21, Wyd.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój terenów górskich. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21,
Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej z zagadnień poruszanych na zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena przygotowanej pracy

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 globalne zmiany biosfery Ważona

4 globalne zmiany biosfery [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-22/23Z

Moduł:
Hydrobiologia [moduł]

hydrobiology
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
oceanografia

SPR38AIJ3446_6S
Kod przedmiotu:

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

fakultatywny semestr: 2 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

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

Liczba godzin

1 42

ćwiczenia 20 ZO0

wykład 15 E0

zajęcia terenowe 10 Z0

Razem 45 4

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 godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: hydrobiology
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Forma zajęć: wykład

21. Specyfika warunków życia w wodzie 2 0

22. Wpływ czynników fizycznych i edaficznych na zjawiska biotyczne 2 0

2
3. Biologia organizmów wodnych: pływalność, ruch, opływowy kształt ciała, osmoregulacja i
jonoregulacja 2 0

24. Przystosowania anatomiczne do życia w wodzie 2 0

15. Formacje ekologiczne 2 0

2
6. Charakterystyka biologiczna środowiska wodnego: jezior, zbiorników zaporowych, stawów, rzek,
źródeł i estuariów 2 0

17. Produktywność ekosystemów, zróżnicowanie siedliskowe 2 0

28. Skład taksonomiczny wybranych ekosystemów wodnych 2 0

19. Hydrobiologia stosowana: eutrofizacja, saprobizacja, acydyfikacja 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Metody biologicznej charakteryzacji środowisk wodnych 2 0

102. Metody zbioru danych biologicznych w środowiskach wodnych 2 0

53. Identyfikacja taksonomiczna organizmów wodnych 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Merody poboru prób różnych formacji ekologicznych 2 0

52. Metody identyfikacji organizmów wodnych 2 0

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

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

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 Nieobliczana

2 hydrobiology [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2 hydrobiology [wykład] egzamin

2 hydrobiology [zajęcia terenowe] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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13Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

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

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 Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52
laboratorium 30 ZO0

wykład 15 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN MARKS

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROMAN MARKS

Cele przedmiotu:

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych 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 godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: hydrochemia
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Forma zajęć: wykład

31. Warunki termiczne i tlenowe wód powierzchniowych 2 0

22. System węglanowy, odczyn wód powierzchniowych 2 0

23. Zawartość materii organicznej w wodach powierzchniowych 2 0

44. Zawarość związków biogennych w wodach powierzchniowych. Eutrofizacja wód powierzchniowych 2 0

25. Składniki mineralne w wodach powierzchniowych. Zasolenie wód 2 0

26. Mikroelementy w wodach powierzchniowych. Włąściwości fizyczne wód powierzchniowych 2 0

Forma zajęć: laboratorium

11. Dobra praktyka laboratoryjna 2 0

62. Warunki tlenowe wód powierzchniowych 2 0

33. Oznaczanie róznych form ditlenku węgla w wodach powierzchniowych. System węglanowy 2 0

34. Związki biogenne Oznaczanie różnych form fosforu w wodach powierzchniowych 2 0

35. Związki biogenne. Oznaczanie różnych form azotu w wodach powierzchniowych 2 0

36. Materia organiczna. Metody oznaczania w wodach powierzchniowych 2 0

37. Składniki mineralne w wodach powierzchniowych. Zasolenie wód. Metody oznaczania 2 0

68. Warunki termiczne wód powierzchniowych 2 0

29. Mikroelementy w wodach powierzchniowych. Metody oznaczania 2 0

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

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

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

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - 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 [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

2 hydrochemia [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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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

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-II-S-22/223

lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne
(KIERUNKOWE)

Course title:

Name of field of study:
geologia

SPR81AIIJ3446_44S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

obligatory semester: 1 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 31 konwersatorium 20 pg0

Total 20 3

Course / module
coordinator

dr PRZEMYSŁAW DĄBEK

Course instructor dr PRZEMYSŁAW DĄBEK

Course / module
objectives

Zapoznanie studentów z metodami badań współczesnych środowisk sedymentacyjnych oraz odtwarzaniem kopalnego
zapisu tych środowisk.
Przygotowanie studentów do pracy ze współczesnymi osadami morskimi oraz praktyczną analizą zapisu zmian
środowiskowych.

Prerequisites Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu geologii, geografii i biologii.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Ma pogłębioną wiedzę na temat warunków fizycznych,
chemicznych i biologicznych, które decydują o
procesach sedymentacyjnych i gromadzących się
osadach.

K_W04
K_W051 EP1

Rozumie zasady funkcjonowania i ewolucji
współczesnych środowisk naturalnych. K_W012 EP4

skills

Potrafi zastosować innowacyjne metody statystyczne,
techniki i narzędzia badawcze, w tym informatyczne, do
oceny zjawisk i procesów sedymentacyjnych K_U051 EP7

Potrafi przedstawić wyniki własnych prac badawczych, a
także zaprezentować i oceniać różne opinie i stanowiska
z zakresu sedymentologii

K_U092 EP8

social competences

Jest gotów do systematycznego studiowania czasopism
naukowych i popularnonaukowych, w celu
aktualizowania wiedzy na temat środowisk
sedymentacyjnych.

K_K031 EP6

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Format of instruction:

Subject title:

Ćwiczenia laboratoryjne: analiza i interpretacja danych, przygotowywanie projektu i prezentacji., Wykład w formie
prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją omawianych zagadnień, w nawiązaniu do wiedzy studentów
wyniesionej z dotychczasowych studiów geologii.

Modes of delivery
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Einsele, G. (2000): Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget, Springer Science & Business Media -
Studenci otrzymują od prowadzącego pdf'y wybranych i omawianych na zajęciach zagadnień.

Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug, R.( (1986): Zarys sedymentologii, Wydawnictwa Geologiczne

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

Basic reading

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

Allen R.L. (1977): Fizyczne procesy sedymentacji, PWN

Książkiewicz M. (1979): Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne

Miall A. D. (1990): Principles of sedimentary basin analysis., Springer - Verlag

Mycielska-Dowgiałło E. (red.) (1998): Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich
wartość interpretacyjna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego

Racinowski R., Szczypek T., Wach J. (2001): Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów
czwartorzędowych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

Reineck H. E, Singh I. B. (1973): Depositional sedimentary environments, Springer - Verlag

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

20Contact hours 0

0Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

0Private reading and studying 0

0Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

0Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 20

ECTS credits 3

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP7,EP8PREZENTACJA

EP4,EP6PROJEKT

Assessment methods

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

Grading criteria

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego oraz wykonanie poprawnie wszystkich zadań w tym
prezentacji oraz projektu.

Grade calculation principles

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (60%) i oceny z ćwiczeń (40%).
Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z części wykładowej.
Prezentacja: ocena cząstkowa z części laboratoryjnej (prezentacja na zadany temat).
Projekt: ocena cząstkowa z części laboratoryjnej (wykonanie małego projektu badawczego).

Final grade calculation
method 1 lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne Nieobliczana

1
lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne [konwersatorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-II-S-21/22Z

Unit:
Metody badawcze w geologii II [moduł]

warsztaty malakologiczne
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Course title:

Name of field of study:
geologia

US81AIIJ2825_33S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

elective semester: 2 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 22 laboratory 15 pg0

Total 15 2

Course / module
coordinator

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Course instructor dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Course / module
objectives

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy malakologicznej wykorzystywanej w analizie paleośrodowiskowej.

Prerequisites Podstawowa wiedza w zakresie geologii i biologii.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Posiada  wiedzę z zakresu paleontologii  znajdującą
zastosowanie w geologii. K_W051 EP1

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu paleontologii
oraz zna mikro- i makroskamieniałości i ich przydatność
do odtwarza paleośrodowisk. K_W042 EP2

Posiada wiedzę w zakresie planowania badań z
wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych
stosowanych w paleontologii.

K_W083 EP3

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii podczas prowadzenia specjalistycznych prac
laboratoryjnych i terenowych.

K_W104 EP4

skills

Potrafi się posługiwać podstawowymi metodami i
technikami z zakresu mikro i makropaleontologii
organizmów słodkowodnych i morskich.

K_U011 EP5

Potrafi identyfikować podstawowe jednostki
taksonomiczne organizmów wykorzystywanych w
paleontologii, posiada umiejętność opracowania i
interpretowania wybranego zagadnienia z zakresu
paleontologii i wykazuje umiejętność krytycznej analizy
danych.

K_U022 EP6

Potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub
ekspertyzy z zakresu paleontologii. K_U043 EP7

Umie stosować metody statystyczne przy analizie danych
paleontologicznych oraz potrafi sporządzić raport z
badań i wyciągnąć właściwe wnioski służące interpretacji
paleośrodowiska.

K_U054 EP8
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social competences

Jest gotowy do współpracy z innymi osobami,
dostosowując się do powierzonych zadań i pełnionej w
grupie roli.

K_K041 EP9

Jest świadomy prawidłowego zaplanowania i realizacji
zadań zarówno w terenie, jak i w laboratorium,
uwzględniając podział obowiązków w grupie. K_K082 EP10

Wykazuje profesjonalne i etyczne podejście do wszelkich
zadań związanych z terenowymi pracami badawczymi
oraz laboratoryjnym opracowaniu uzyskanych wyników
badań.

K_K073 EP11

Jest gotów dostrzec i ocenić różnego rodzaju zagrożenia
związane z pracą w terenie i laboratorium oraz
przestrzegać zasad bezpiecznej pracy w odniesieniu do
siebie jak i w zespole.

K_K094 EP12

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: warsztaty malakologiczne

Format of instruction: laboratory

31. Wprowadzenie do malakologii, charakterystyka morfologiczna i biologiczna mięczaków 2 0

4

2. Występowanie malakofauny w osadach czwartorzędowych, technika badań: opis odsłonięć i profilów,
zebranie próbek, preparacja fauny; analiza taksonomiczna malakofauny i zestawienie kompletnego
składu zespołu; obliczenie podstawowych wskaźników charakteryzujących asocjacje fauny. 2 0

4
3. Zarys biometrii; pogrupowanie taksonów według ich ekologicznych wymagań i geograficznego
rozprzestrzenienia się wraz z typizacją zespołów mięczaków 2 0

4

4. Dokonanie wielostronnej interpretacji opracowywanych wyników na podstawie składu zespołów
mięczaków z uwzględnieniem charakterystyki litologicznej i sedymentologicznej osadów zawierających
malakofaunę wraz z oceną wieku warstw, paleoekologicznych i paleogeograficznych warunków
akumulacji osadów, a także zoogeograficznej pozycji asocjacji i poszczególnych jej składników.

2 0

Metody poszukujące: praca z różnymi źródłami informacji, metody aktywizujące (dyskusje), Prezentacja
multimedialna, Praktyczne opanowanie technik stosowanych w paleontologii: opracowywanie prób, praca ze
sprzętem laboratoryjnym (mikroskopowym), kluczami do identyfikacji malakofauny

Modes of delivery

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP6,EP7,E
P8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP7PREZENTACJA

EP10,EP11,EP12,E
P4,EP5,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

Zrealizowanie zadań praktycznych oraz uzyskania pozytywnej oceny z rozpoznawania okazów, prezentacji i
przygotowanego sprawozdania

Grade calculation principles

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z prezentacji, projektu-sprawozdania i zajęć praktycznych.

Final grade calculation
method 2 warsztaty malakologiczne Ważona

2 warsztaty malakologiczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz W.P. (2011): Analiza malakologiczna: metody badań i interpretacji, Rozprawy Wydziału
Przyrodniczego PAU

Jackiewicz M. (2000): Błotniarki Europy (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae), Kontekst

Piechocki A., Wawrzyniak-Wydrowska B. (2016): A Guide to Identification of Freshwater and Marine Molluscs of Poland,
Wydawnictwo Bogucki

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

Skompski S. (1991): Fauna Czwartorzędowa Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Wiktor A. (2004): Ślimaki lądowe Polski, Mantis

Basic reading

Klucze do oznaczania mięczakówSupplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

15Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

4Preparation for contact hours 0

5Private reading and studying 0

14Participation in tutorials 0

5Preparation of project / essay / etc. 0

5Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 50

ECTS credits 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-21/22Z

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 Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 ZO0

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 godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona środowiska morskiego

Forma zajęć: wykład

31. Przesłanki konieczności ochrony środowiska morskiego 4 0

32. Narzędzia i instrumenty diagnozy stanu środowiska morskiego 4 0

33. Metody i środki ochrony środowiska morskiego 4 0

34. Prawne uwarunkowania ochrony środowiska morskiego w skali krajowej 4 0

35. Prawne regulacje ochrony środowiska morskiego w skali międzynarodowej 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza zagrożeń dla środowiska morskiego 4 0

52. Monitoring środowiska morskiego 4 0

53. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko morskie 4 0

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

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

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

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

Forma i warunki zaliczenia

pozytywna ocena 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 [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,60

4 ochrona środowiska morskiego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-II-S-22/23Z-GM

geologia morza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
geologia

SPR81AIIJ3446_54S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time geologia morzageneral academic

obligatory semester: 1 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 71

laboratory 15 pg0

lecture 30 e0

zajęcia terenowe 15 pg0

Total 60 7

Course / module
coordinator

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Course instructor dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK , dr DOMINIK ZAWADZKI

Course / module
objectives

Zapoznanie studenta z problematyką dotyczącą współczesnej geologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem
zrozumienia procesów geodynamicznych o zasięgu globalnym, skutkujących powstaniem i ewolucją oceanów oraz
istotnych odrębności budowy litosfery, skorupy oceanicznej i obrzeży kontynentów, a także środowiskowych
uwarunkowań sedymentacji morskiej oraz występowaniem oceanicznych kopalin mineralnych.

Prerequisites Podstawowa wiedza z zakresu geologii, fizyki i chemii.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Rozumie mechanizm działania złożonych procesów
geologicznych i ich rolę w kształtowaniu form
strukturalnych dna morskiego i osadów.

K_W011 EP1

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nauk
geologicznych, umożliwiającą dostrzeganie związków i
zależności występujących w przyrodzie (relacje pomiędzy
sferami Geosystemu).

K_W042 EP2

Zna najnowsze teorie i zagadnienia związane z rozwojem
form strukturalnych, fundamentu krystalicznego i
osadów.

K_W053 EP3

Zna specjalistyczne techniki i narzędzia informatyczne
stosowane w badaniach geologicznych morza K_W074 EP4

skills

Potrafi zastosować zaawansowane techniki i narzędzia w
badaniach form strukturalnych, osadów i ich
zróżnicowania litofacjalnego

K_U011 EP5

Do opisu zjawisk i przy analizie danych geologicznych
stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia
informatyczne wykorzystywane w badaniach pokrywy
osadowe

K_U052 EP6

Zbiera i interpretuje dane empiryczne i na ich podstawie
formułuje odpowiednie wnioski w badaniach
geologicznych morza

K_U063 EP7

Posiada umiejętność krytycznej analizy i selekcji danych
geologicznych pozyskanych z różnych źródeł K_U074 EP8
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social competences

Jest gotowy do prawidłowej realizacji zadań w trakcie
morskich rejsów badawczych, w tym zadań technicznych
wyznaczonych przez siebie lub innych.

K_K081 EP9

Rozumie potrzebę systematycznego studiowania
czasopism naukowych i popularnonaukowych w celu
aktualizowania wiedzy z zakresu geologii morza

K_K01
K_K022 EP10

Jest gotowy do systematycznego uzupełniania wiedzy
przyrodniczej stosownie do jej postępu i praktycznych
zastosowań, szczególnie na etapie badań geologicznych
morza.

K_K033 EP11

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: geologia morza

Format of instruction: lecture

31. null 1 0

62. null 1 0

33. null 1 0

34. null 1 0

45. null 1 0

46. null 1 0

47. null 1 0

38. null 1 0

Format of instruction: laboratory

21. null 1 0

32. null 1 0

23. null 1 0

34. null 1 0

35. null 1 0

26. null 1 0

Format of instruction: zajęcia terenowe

21. null 1 0

32. null 1 0

33. null 1 0

24. null 1 0

25. null 1 0

36. null 1 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz, Ćwiczenia w formie prac
laboratoryjnychModes of delivery

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP10,EP11,EP
2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Depowski S., Kotliński R., Ruehle E., Szamałek K. (1998) : Surowce mineralne mórz i oceanów, Wydawnictwo Naukowe
Scholar

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

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

van Andel T. (2001) : Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN

Basic reading

Kotliński R. (2011) : Mapa osadów oceanicznych 1:40 000 000, IOM Szczecin

Kotliński R. (2012) : Mapa form strukturalnych dna oceanów Ziemi 1:25 000 000, IOM Szczecin

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

Kotliński R. (2013) : Mapa płyt litosferycznych Ziemi 1:25 000 000, IOM Szczecin

Mojski J.E. (red.) (1995) : Atlas Geologiczny Bałtyku Południowego. Praca zbiorowa., Państwowy Instytut Geologiczny

Osadczuk A. (2004) : Zalew Szczeciński - środowiskowe warunki współczesnej sedymentacji lagunowej, Wydawnictwa
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, , Rozprawy i studia, T. (DCXXIII) 549: 156 s.

Osadczuk A. (2017) : Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, , Rozprawy i studia, T. (MXXXVIII) 964: 223 s.

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

Schopf T.J.M. (1987) : Paleoceanografia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Seibold E., Berger W.H. (1996) : The Sea Floor - an introduction to marine geology, Springer Verlag

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

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

60Contact hours 0

5Participation in test / exam 0

5Preparation for contact hours 0

20Private reading and studying 0

5Participation in tutorials 0

40Preparation of project / essay / etc. 0

15Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 150

ECTS credits 7

Grading criteria

Ćwiczenia - ustalenie oceny zaliczeniowej z wykorzystaniem średniej arytmetycznej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymanych za realizację określonych ćwiczeń laboratoryjnych
Wykłady - egzamin pisemny

Grade calculation principles

Egzamin: ocena z części wykładowej.
Projekt: ocena z projektu.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za cząstkowe zadania realizowane w
ramach laboratorium.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z egzaminu, projektu i zajęć praktycznych.

Final grade calculation
method

1 geologia morza Nieobliczana

1 geologia morza [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 geologia morza [wykład] egzamin

1 geologia morza [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OB

Unit:
Ichtiologia i parazytologia morska [moduł]

marine ichthyology and parasitology
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
oceanografia

US38AIJ2825_25S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time oceanografia biologicznageneral academic

elective semester: 6 - english language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

3 36

discussion classes
10 pg0

lecture 10 pg0

Total 20 3

Course / module
coordinator

prof. dr hab.  WOJCIECH PIASECKI

Course instructor prof. dr hab.  WOJCIECH PIASECKI

Course / module
objectives

Introducing basic concepts of ichthyology and marine parasitology

Prerequisites Knowledge included in the Biology curricula of high school

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge
Knows and comprehends basic issues of ichthyology
and marine parasitology K_W041 EP1

skills
Can identify the most common marine fish species and
parasite species of marine organisms that are potentially
affect human health

K_U051 EP2

social competences
Understands the need for perpetual learning of
ichthyology

K_K01
K_K021 EP3

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: marine ichthyology and parasitology

Format of instruction: lecture

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

Format of instruction: discussion classes

21. Foundations of fish systematics. 6

82. Individual powerpoint presentations on selected topics 6
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Lecture based on PowerPoint presenatation and film., Class exercise based on internet and live or preserved
biological specimens.Modes of delivery

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

Basic reading

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

20Contact hours

2Participation in test / exam

15Preparation for contact hours

15Private reading and studying

12Participation in tutorials

5Preparation of project / essay / etc.

6Preparation for test / exam

TOTAL workload 75

ECTS credits 3

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Assessment methods

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

Grading criteria

Passing grade received based on individual presentation

Grade calculation principles

Arbitral grade

Final grade calculation
method

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.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

mineralogia
(KIERUNKOWE)

Course title:

Name of field of study:
geologia

SPR81AIJ3446_60S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time general academic

obligatory semester: 1 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 61
laboratory 30 pg0

lecture 30 e0

Total 60 6

Course / module
coordinator

dr hab. BERNARD CEDRO

Course instructor mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr hab. BERNARD CEDRO

Course / module
objectives

Przekazanie wiedzy teoretycznej, popartej ćwiczeniami z zakresu krystalografii, mineralogii ogólnej oraz szczegółowej
potrzebnej dla studiów geologicznych, w tym mineralogii i petrologii.
Celem nadrzędnym zajęć jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania minerałów na podstawie ich cech fizycznych.
Student kończący zajęcia powinien posiadać umiejętność rozpoznawania minerałów na podstawie ich własności
fizycznych oraz posiadać podstawowy zasób wiedzy na temat mineralogii ogólnej, środowiskowej i technicznej.

Prerequisites

Podstawy wiedzy o minerałach. Wiadomości z fizyki i chemii z programu szkoły średniej:  fizyka atomów, cząsteczek;
zjawiska optyczne; budowa materii; parametry światła w zakresie widzialnym; zjawisko promieniotwórczości.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i metod
badawczych stosowanych w mineralogii. K_W071 EP1

Zna podstawowe pojęcia dotyczące minerału, kryształu,
struktury i budowy wewnętrznej oraz  systematyki
minerałów.

K_W032 EP2

skills

Umie rozpoznawać makro- oraz mikroskopowo
najważniejsze minerały. K_U011 EP3

Potrafi opisać/zidentyfikować minerał na podstawie
zaobserwowanych cech fizycznych. K_U012 EP4

Potrafi scharakteryzować makro-, i mikroskopowo
minerały skałotwórcze skał, zna ich klasyfikacje i wzory
chemiczne.

K_U083 EP5

social competences
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego zadania związanego z identyfikacją
wybranych faz mineralnych.

K_K02
K_K031 EP6

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: mineralogia

Format of instruction: lecture
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51. null 1 0

82. null 1 0

173. null 1 0

Format of instruction: laboratory

01. null 1 0

02. null 1 0

03. null 1 0

04. null 1 0

05. null 1 0

06. null 1 0

07. null 1 0

08. null 1 0

09. null 1 0

010. null 1 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z symulacjami.
Ćwiczenia w formie praktycznej. Praca na mikroskopie optycznym w oparciu o prezentacje multimedialne i autorskie
materiały dydaktyczno-naukowe.

Modes of delivery

Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. (1990): Mineralogia ogólna. , Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Bolewski A., Manecki A. (1982): Mineralogia szczegółowa., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cedro B. (2001): Skarby Ziemi, seria Nasza Ziemia, Kurpisz, Poznań

Chodyniecka L., Kapuściński T. (1994): Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał., Wydawnictwo PŚ, Gliwice.

Chodyniecka L., Kapuściński T. (1994): Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał., Wydawnictwo PŚ, Gliwice.

Hervé Chamley. (1989): Clay sedimentology, Springer Verl.,

Parafiniuk J. (2005): Minerały. Katalog systematyczny 2004., Towarzystwo Geologiczne

Stoch L. (1974): Minerały ilaste., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Basic reading

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie zrealizowanych zadań praktycznych.

Grade calculation principles

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: ocena cząstkowa z laboratorium za rozpoznawanie minerałów.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium, i zajęć praktycznych.

Final grade calculation
method

1 mineralogia Nieobliczana

1 mineralogia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1 mineralogia [wykład] egzamin

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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Adamczyk Z., Nowak J. (1999): Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich., Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego,
Gliwice.

Bojarski Z. i in. (1979): Materiały do ćwiczeń z krystalografii., Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Bolewski A. (1969): Mineralogia (t. I, II)., Wydawnictwa AGH, Kraków.

Bolewski A., Manecki A. (1984): Mineralogia opisowa., Wydawnictwa AGH, Kraków.

Bolewski A., Manecki A. (1990): Rozpoznawanie minerałów., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cedro Bernard (1993): Występowanie mineralizacji siarczanowej w iłach trzeciorzędowych okolic Szczecina, Wszechświat

Maciąg, Ł.; Zawadzki, D.; Kozub-Budzyń, G.A.; Piestrzyński, A.; Kotliński, R.A.; Wróbel, R.J. (2019): Mineralogy of Cobalt-
Rich Ferromanganese Crusts from the Perth Abyssal Plain (E Indian Ocean), Minerals, MDPI, Szwajcaria

Żaba J. (2003): Ilustrowany słownik skał i minerałów., Videograf II, Katowice.

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

60Contact hours 0

0Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

0Private reading and studying 0

0Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

0Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 60

ECTS credits 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2819_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

1 41
laboratorium 15 ZO0

wykład 20 E0

Razem 35 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA , mgr BARTOSZ BIENIEK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z rodzajami kryzysów i katastrof naturalnych, z ich przyczynami oraz możliwościami
prognozowania w skali geologicznej; rozwijanie umiejętności analitycznych w zakresie twórczej interpretacji
naturalnych zjawisk katastrofalnych oraz kryzysów przyrodniczych; kształtowanie postaw gotowości do krytycznej
oceny i popularyzowania wiedzy na temat katastrof naturalnych i kryzysów środowiskowych

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk o Ziemi i środowisku

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów i
przyczyn rozwoju katastrof naturalnych oraz kryzysów
środowiskowych rozpoznanych dzięki badaniom
geologicznym

K_W021 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące w
środowisku geograficznym, a będące konsekwencją
rozwoju różnorodnych katastrof naturalnych

K_W032 EP2

Ma wiedzę na temat globalnych uwarunkowań rozwoju i
konsekwencji niektórych kryzysów środowiskowych K_W053 EP3

Zna i stosuje narzędzia informatyczne i statystyczne
wykorzystywane do prognozowania i modelowania
przebiegu wybranych katastrof naturalnych

K_W074 EP4

Zna metody i narzędzia badawcze stosowane w
badaniach przyczyn i skutków katastrof naturalnych i
kryzysów środowiskowych, a także zapisu
geomorfologicznego i geologicznego tych zjawisk

K_W085 EP5
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umiejętności

Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny geografii
fizycznej do twórczej interpretacji naturalnych zjawisk
katastrofalnych oraz kryzysów przyrodniczych K_U011 EP6

Analizuje przyczyny i skutki środowiskowe katastrof
naturalnych, wskazuje możliwe sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom związanym z tymi zjawiskami K_U032 EP7

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody statystyczne do opisu katastrof naturalnych oraz
analizy danych dotyczących tych zjawisk w aspekcie
prawdopodobieństwa ich wystąpienia

K_U053 EP8

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
dotyczących przyczyn i skutków katastrof naturalnych i
kryzysów środowiskowych

K_U064 EP9

Biegle wykorzystuje literaturę naukową dotyczącą
katastrof naturalnych i kryzysów środowiskowych K_U075 EP10

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści na
temat katastrof naturalnych i kryzysów środowiskowych K_K011 EP11

Jest gotów do implementacji optymalnych rozwiązań
problemów poznawczych dotyczących katastrof
naturalnych i kryzysów środowiskowych

K_K022 EP12

Jest gotów do propagowania wiedzy na temat katastrof
naturalnych i kryzysów środowiskowych, a także
kreowania pozytywnego wizerunku geografii jako
dyscypliny naukowej zajmującej się poznaniem przyczyn
i skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych

K_K053 EP13

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz stosowania się do tych zasad w
odniesieniu do właściwego informowania społeczeństwa
na temat katastrof naturalnych i związanych z nimi
zagrożeń

K_K084 EP14

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi

Forma zajęć: wykład

2
1. Zdarzenia impaktowe, ich wiek oraz ślady w postaci kraterów, meteorytów i tektytów, rozmieszczenie
na kuli ziemskiej 1 0

2
2. Epoki lodowcowe i zdarzenia glacjalne w dziejach Ziemi - dowody geologiczne; koncepcja Snowball
Earth  Johna Kirschvinka; skutki środowiskowe zdarzeń glacjalnych 1 0

2
3. Wielkie zdarzenia wulkaniczne, w tym trapy bazaltowe na dnie oceanów i na obszarach
kontynentalnych - ich wiek oraz skutki środowiskowe lokalne, regionalne i globalne 1 0

2
4. Wielkie kryzysy świata organicznego (wielkie wymierania) - ślady w zapisie geologicznym, przyczyny

1 0

25. "Kryzysy solne" - permski kryzys solny, kryzys messyński, przyczyny, skutki środowiskowe 1 0

26. Wielkie trzęsienia Ziemi - skutki środowiskowe lokalne i regionalne 1 0

2
7. Tsunami - przyczyny, zapis geologiczny, skutki środowiskowe w strefach brzegowych mórz i oceanów

1 0

2
8. Wielkie powodzie - przyczyny, ślady geologiczne i morfologiczne, rozmieszczenie, skutki
środowiskowe lokalne, regionalne i globalne 1 0

2
9. Tajfuny, tornada, burze pyłowe i piaskowe - przyczyny rozwoju, skutki środowiskowe, zapis
geologiczny 1 0

110. Obrywy, osuwiska, spływy błotne, prądy zawiesinowe; m.im podmorskie osuwisko Storegga 1 0

111. Naturalne eksplozje gazów (CO2, CH4) - przyczyny i skutki środowiskowe 1 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Identyfikacja śladów zdarzeń impaktowych na podstawie analizy obrazów satelitarnych, zapoznanie
się z różnymi typami meteorytów i tektytów; określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń
impaktowych w skali globalnej, prowadzących do powstania kraterów o różnych rozmiarach.

1 0

2
2. Analiza zagrożeń trzęsieniami Ziemi i eksplozywnymi zjawiskami wulkanicznymi oraz możliwymi ich
skutkami 1 0
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23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk tsunami w różnych regionach świata 1 0

34. Obszary zagrożone różnymi typami powodzi 1 0

4
5. Delimitacja w skali globalnej obszarów występowania różnych typów zagrożeń katastrofami
naturalnymi 1 0

Wykład informacyjny i problemowy; studia przypadku; analiza zdarzeńMetody kształcenia

Belcher C.M., Mander L. (2012): Catastrophe: Extraglacial impacts, massive volcanism, and the biosphere. W: The Future of
the World's Climate. str. 463-485., Elsevier,

Borówka R.K. (1996): Ewolucja Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom III, część 3 - Kryzysy i katastrofy w historii
Ziemi, , str. 293-349., Wydawnictwo KURPISZ s.c.

Graniczny M., Mizerski W. (2007): Katastrofy przyrodnicze. str. 1-198., Wydawnictwo Naukowe PWN,

Ryszard Krzysztof Borówka (2001): Dzieje Ziemi i rozwój życia - jak zmieniał się świat przyrody, str. 194-239, Wydawnictwo
Kurpisz S.A., Poznań

Literatura podstawowa

Cowie J. (2009): Zmiany klimatyczne.Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka. str. 60-96, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

O'Connor J.E., Costa J.E. (2004): The World's Largest Floods, past and present: their causes and magnitudes. str. 1-13, US
Geological Survey Circular 1254

Ryan W.B.F., Pittman III W.C., Major C.O., Shimcus  K., i inni (1997): An abrupt drowning of teh Black Sea shelf. , str. 119-
126, Marine geology 138

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

22Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN USTNY

EP10,EP6,EP7,EP8,
EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP6,EP7,EP8,
EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP11,EP12,EP13,E
P14ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

wykład - egzamin ustny z zakresu treści przedmiotowych oraz zalecanej literatury po uprzednim zaliczeniu
laboratorium
laboratorium - zaliczenie na pozytywna ocenę poszczególnych zadań, zaliczenie sprawdzianu końcowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ocen z laboratorium i egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi

Arytmetyczna

1
katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi
[wykład]

egzamin

1
katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi
[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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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OF

Unit:
System ocean-atmosfera [moduł]

ocean-atmosphere system
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
oceanografia

US38AIJ3010_8S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time oceanografia fizycznageneral academic

elective semester: 5 - english language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

3 35

discussion classes
10 pg0

lecture 10 pg0

Total 20 3

Course / module
coordinator

dr hab. ROMAN MARKS

Course instructor dr hab. ROMAN MARKS

Course / module
objectives

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

Prerequisites Podstawy wiedzy z zakresu fizyki, chemii, biologii i meteorologii

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

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

skills

Przygotowuje, asystuje i wykonuje proste pomiary i
eksperymenty K_U041 EP5

Posługuje sie terminologią stosowaną w oceanografii,
hydrologii i meteorologii K_U082 EP6

social competences

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

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: ocean-atmosphere system
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Format of instruction: lecture

11. Przenoszenie ciepła w systemie Ocean-Atmosfera 5

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

Format of instruction: discussion classes

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 doświadczeńModes of delivery

No. of learning
outcome from the

syllabus

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)

Assessment methods

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

Grading criteria

Wykład: kolokwium ustne z zakresu treści wykładowych
Ćwiczenia: cząstkowe oceny z wykonania poszczególnych zadań

Grade calculation principles

Średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń

Final grade calculation
method

5 ocean-atmosphere system Arytmetyczna

5 ocean-atmosphere system [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

5 ocean-atmosphere system [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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Perry A.H., Walker J.M. (1982): System ocean-atmosfera, PWN

Trzeciak S. (2004): Meteorologia morska z oceanografią, PWN
Basic reading

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

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

20Contact hours

1Participation in test / exam

8Preparation for contact hours

6Private reading and studying

10Participation in tutorials

20Preparation of project / essay / etc.

10Preparation for test / exam

TOTAL workload 75

ECTS credits 3
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-O-O-I-S-21/22Z

Unit:
Paleooceanografia [moduł]

paleoceanography
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Course title:

Name of field of study:
oceanografia

US38AIJ3001_83S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time general academic

elective semester: 4 - english language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

2 34

discussion classes
10 pg0

lecture 10 e0

Total 20 3

Course / module
coordinator

dr PRZEMYSŁAW DĄBEK

Course instructor dr hab. JAKUB WITKOWSKI

Course / module
objectives

Introduction to the latest views on the origin and development of the oceans through time. Ocean-atmosphere system
functioning at present and in deep time.

Prerequisites
Zaliczone przedmioty: Geologia, Klimatologia i meteorologia, Oceanografia chemiczna, Fizyka morza, Geologia morza.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Student understands the origin and evolution of ocean
basins, as well as the functioning of the ocean-
atmosphere system at present and in deep time. K_W031 EP1

skills

Uses the available sources for looking up information
(e.g., latest scientific publications). K_U031 EP2

Student links information from the available sources and
simple data generated in class. K_U092 EP3

Student acquires paleoceanographic data under the
mentor's supervision. K_U023 EP4

social competences
Student understands the need to perpetually improve his
or her skills. K_K021 EP5

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: paleoceanography

Format of instruction: lecture

31. Geneza i przemiany basenów oceanicznych w historii Ziemi; cykl Wilsona. 4 0

32. Najważniejsze cykle geochemiczne. Zastosowanie izotopów tlenu oraz węgla w paleoceanografii. 4 0

23. Najważniejsze wahania klimatyczne w dziejach Ziemi: analiza przykładów. 4 0

24. Przejawy współczesnego ocieplenia klimatu w systemie ocean-atmosfera. 4 0

Format of instruction: discussion classes
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21. Pobór prób osadów z rdzeni oceanicznych 4 0

22. Metodyka preparacji laboratoryjnej wybranych grup mikroorganizmów 4 0

23. Metody analizy mikroskamieniałości 4 0

24. Analiza mikroskopowa i opracowanie wyników 4 0

25. Interpretacja wyników analizy mikroskopowej 4 0

Wykłady w postaci prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz,  ćwiczenia - zajęcia laboratoryjne i
analiza mikroskopowaModes of delivery

van Andel, T. (2001): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi., Wydawnictwo Naukowe PWNBasic reading

Schopf, T.J.M. (1987): Paleoceanografia, Państwowe Wydawnictwo NaukoweSupplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

20Contact hours 0

3Participation in test / exam 0

10Preparation for contact hours 0

20Private reading and studying 0

12Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

10Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 75

ECTS credits 3

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1EGZAMIN USTNY

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

Oral examination verifies the knowledge gained during lectures. Graduation from practical sessions based on
completion of practical assignments.

Grade calculation principles

Final grade is an arithmetic average.

Final grade calculation
method

4 paleoceanography Nieobliczana

4 paleoceanography [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 paleoceanography [wykład] egzamin

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-II-S-22/23Z-GM

paleooceanografia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
geologia

SPR81AIIJ3446_39S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time geologia morzageneral academic

obligatory semester: 2 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 42
konwersatorium 45 e0

laboratory 15 pg0

Total 60 4

Course / module
coordinator

dr PRZEMYSŁAW DĄBEK

Course instructor dr PRZEMYSŁAW DĄBEK

Course / module
objectives

Zapoznanie studentów z powstaniem a następnie ewolucją oceanów, z funkcjonowaniem systemu ocean-atmosfera w
przeszłości geologicznej oraz z rolą oceanów w regulacji klimatu Ziemi.

Prerequisites Podstawowa wiedza w zakresie geologii i geografii Polski.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Rozumie mechanizm działania złożonych procesów
geologicznych i ich rolę w kształtowaniu się Ziemi K_W011 EP1

W badaniach i praktyce, zna i rozumie zasadę ścisłego,
opartego na danych empirycznych, interpretowania
złożonych zjawisk i procesów geologicznych K_W022 EP2

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauk o Ziemi
umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności
występujących w przyrodzie

K_W043 EP3

Zna najnowsze teorie i zagadnienia z nauk o Ziemi oraz
ich związki z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki K_W054 EP4

skills

Posiada umiejętność opracowania i zaprezentowania
wybranego zagadnienia z zakresu geologii i wykazuje
umiejętność krytycznej analizy i selekcji danych,
zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U071 EP5

Zbiera i interpretuje dane empiryczne i na ich  podstawie
formułuje odpowiednie wnioski dotyczące procesów
geologicznych

K_U072 EP7

Potrafi przedstawić wyniki własnych prac badawczych i
podjąć dyskusję naukową ze specjalistami z zakresu
wybranej dyscypliny nauk geologicznych, w razie
potrzeby w wybranych języku obcym.

K_U09
K_U103 EP8

social competences
Jest gotów do systematycznego studiowania czasopism
naukowych i popularnonaukowych w celu aktualizowania
wiedzy geologicznej

K_K031 EP11

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning
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Subject title: paleooceanografia

Format of instruction: laboratory

41. null 2 0

3
2. Bazy danych paleooceanograficznych. Wyszukiwanie informacji o rdzeniach pochodzących z wierceń
oceanicznych. Proces zamawiania prób z DSDP/ODP/IODP. Analiza istotnych zjawisk
paleooceanograficznych kenozoiku.

2 0

43. null 2 0

44. null 2 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej w oparciu o autorski scenariusz, Ćwiczenia - zajęcia laboratoryjne i
analiza mikroskopowa.Modes of delivery

Fisher, G. & Wefer, G. (Ed.).   (1999): Use of proxies in paleoceanography: Examples from the South Atlantic. , Springer,
Studenci otrzymują od prowadzącego pdf'y wybranych i omawianych na zajęciach zagadnień.

Hillaire-Marcel, C. & de Vernal, A. (Ed.).  (2007): Proxies in late Cenozoic paleoceanography.,  Elsevier, Studenci otrzymują
od prowadzącego pdf'y wybranych i omawianych na zajęciach zagadnień.

Schopf, T.J.M. (1987): Paleoceanografia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Seibold, E. & Berger, W. (Ed.).   (2017): The sea floor: an introduction to marine geology., Springer, Studenci otrzymują od
prowadzącego pdf'y wybranych i omawianych na zajęciach zagadnień.

van Andel, T.H.   (1997): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi., PWN

Basic reading

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

Haq. B.U & Boresma, A. (Ed.). (1978): Introduction to marine micropaleontology. , Elsevier

Selley R.C., Cocks R.,Plimer I. (Ed.) (2005): Encyclopedia of Geology, Elsevier

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

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

60Contact hours 0

0Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

0Private reading and studying 0

0Participation in tutorials 0

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP2,EP5,EP7PROJEKT

EP11,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów oraz literatury podstawowej. Zaliczenie laboratorium
na podstawie zrealizowania zadań praktycznych, poprawnie wykonanych wszystkich ćwiczeń.

Grade calculation principles

Ocena końcowa z całego przedmiotu jest średnią ważoną:
Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z części wykładowej (0,4).
Projekt: ocena cząstkowa z zadań laboratoryjnych (0,2).
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna wyznaczona z ocen cząstkowych za prace
wykonane w laboratorium (0,2).

Final grade calculation
method

2 paleooceanografia Nieobliczana

2 paleooceanografia [konwersatorium] egzamin

2 paleooceanografia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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0Preparation of project / essay / etc. 0

0Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 60

ECTS credits 4
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-I-S-22/23Z

petrografia
(KIERUNKOWE)

Course title:

Name of field of study:
geologia

SPR81AIJ3446_6S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time general academic

obligatory semester: 2 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 62
laboratory 30 pg0

lecture 30 e0

Total 60 6

Course / module
coordinator

dr hab. BERNARD CEDRO

Course instructor mgr ŁUKASZ MACIĄG , dr hab. BERNARD CEDRO

Course / module
objectives

Celem wykładów jest przekazanie podstawowego zasobu wiedzy na temat skał.
Celem nadrzędnym ćwiczeń laboratoryjnych jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania skał na podstawie cech
optycznych, a także dokonywanie mikroskopowej identyfikacji składu mineralnego oraz cech strukturalnych i
teksturalnych. Student kończący zajęcia powinien posiadać umiejętność mikroskopowego rozpoznawania
podstawowych typów skał oraz posiadać niezbędny zasób wiedzy w temacie petrologii.

Prerequisites Podstawy wiedzy o minerałach i skałach. Wiadomości z fizyki i chemii z programu szkoły średniej.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Zna podstawowe pojęcia i terminy geologiczne oraz
ma wiedzę w zakresie rozwoju petrologii. K_W031 EP1

Zna podstawowe pojęcia dotyczące skał, ich
struktury oraz budowy wewnętrznej. K_W012 EP2

skills

Umie mikroskopowo rozpoznawać najważniejsze typy
skał. K_U011 EP3

Potrafi opisać podstawowe procesy skałotwórcze.
Potrafi scharakteryzować mikroskopowo skały, a
także zna ich klasyfikacje.

K_U03
K_U082 EP4

social competences

Wykazuje gotowość do współdziałania i pracy w grupie, a
także otwartość, odpowiedzialność i racjonalność w
pracy zespołowej, z poszanowaniem zasad etyki i
partnerstwa.

K_K05
K_K061 EP5

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: petrografia

Format of instruction: lecture

21. null 2 0

82. Petrologia skał magmowych. 2 0

103. Petrologia skał osadowych. 2 0

104. Petrologia skał metamorficznych. 2 0

Format of instruction: laboratory
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21. Binokular i mikroskop polaryzacyjny w pracy petrologa. 2 0

3
2. Analiza mikroskopowa skał - identyfikacja głównych i pobocznych minerałów skałotwórczych na
podstawie cech optycznych. 2 0

6
3. Przegląd, rozpoznawanie i klasyfikacja skał magmowych przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego
(ultrazasadowych, zasadowych, obojętnych, kwaśnych oraz wybranych skał alkalicznych). 2 0

6
4. Przegląd, rozpoznawanie i klasyfikacja skał osadowych przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego
(piroklastycznych, piaskowców, mułowców, krzemionkowych, węglanowych oraz ewaporatowych). 2 0

6
5. Skały ilaste w obrazie mikroskopowym, XRD, SEM/EDS, DTA oraz FTIR. Mikrostruktury i mikrotekstury
skał ilastych. 2 0

4
6. Przegląd, rozpoznawanie i klasyfikacja wybranych skał metamorficznych przy użyciu mikroskopu
polaryzacyjnego. Rudy. 2 0

37. Mikroskopowy przegląd węgli kamiennych i brunatnych. Podstawowe informacje o macerałach. 2 0

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z symulacjami.
Ćwiczenia laboratoryjne w formie praktycznej - praca na mikroskopie polaryzacyjnym oraz danych archiwalnych,
realizowana w oparciu o prezentacje multimedialne oraz autorskie materiały dydaktyczno-naukowe.Modes of delivery

Bolewski A., Parachoniak W. (1982): Petrografia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Chodyniecka L., Kapuściński T. (1994): Podstawowe metody rozpoznawania minerałów i skał, Wydawnictwo PS, Gliwice

Manecki A., Muszyński M. (red.) (2008): Przewodnik do petrografii, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
Kraków

Ratajczak T. i in. (1998): Ilościowa analiza mikroskopowa skał, Wydawnictwa AGH, Kraków

Basic reading

Adamczyk Z., Nowak J. (1999): Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka
Skalmierskiego, Gliwice

Cedro Bernard (1999): Odsłonięcia wapieni górnojurajskich, petrologia i zmienność mikrofacjalna osadów, PTG, Szczecin

Dubińska E., Bagiński B. (1995): Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich, Wydział Geologii UW, Warszawa

Majerowicz A., Wierzchołowski B. (1990): Petrologia skał magmowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Ryka W., Maliszewska A. (1991): Słownik petrograficzny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Żaba J. (2003): Ilustrowany słownik skał i minerałów, Videograf II, Katowice

Żaba J. i in. (1986): Petrologia skał metamorficznych, Wydawnictwo US, Katowice

Supplementary reading

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie poprawnie zrealizowanych zadań praktycznych.
Ocena 5.0 - 100-90% poprawnych odpowiedzi, 4,5 - 89-80% % poprawnych odpowiedzi, 4,0 - 79-70% % poprawnych
odpowiedzi, 3,5 -69-60% % poprawnych odpowiedzi, 3,0 59-50% % poprawnych odpowiedzi, 2,0 poniżej 50% %
poprawnych odpowiedzi.

Grade calculation principles

Egzamin pisemny: ocena cząstkowa z wykładów.
Kolokwium: ocena cząstkowa z laboratorium.
Zajęcia praktyczne (weryfikacja przez obserwację): średnia arytmetyczna z ocen za wykonane prace laboratoryjne.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z egzaminu, kolokwium i zajęć praktycznych.

Final grade calculation
method

2 petrografia Nieobliczana

2 petrografia [wykład] egzamin

2 petrografia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

60Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

15Preparation for contact hours 0

18Private reading and studying 0

10Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

20Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 125

ECTS credits 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-O-O-I-S-21/22Z

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 Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 74
ćwiczenia 40 ZO0

wykład 30 E0

Razem 70 7

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROMAN MARKS

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 godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: oceanografia fizyczna

Forma zajęć: wykład

2
1. Miejsce oceanografii fizycznej w strukturze nauk o morzu. Krzywa hipso i batygraficzna Ziemi. Formy
dna oceanicznego i morskiego. 4 0

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 0

4
3. Ważniejsze cechy struktury wód, fronty hydrologiczne, masy wodne, formowanie i rejonizacja mas
wodnych. Procesy mieszania wód morskich. 4 0

34. Siły wywołujące i modyfikujące ruch mas wodnych, równania ruchu. 4 0

55. Prądy morskie i ich klasyfikacja. 4 0

2
6. Ogólny system cyrkulacji wód w morzach i oceanach. Wpływ prądów na zmienność fizyko-
chemicznych cech akwenów morskich i klimatu. 4 0

27. Podziały regionalne mórz i oceanów, regionalne charakterystyki fizyko-chemiczne. 4 0

28. Falowanie wiatrowe - teorie procesu rozwoju i transformacji  falowania. 4 0

29. Sejsze, fale baryczne, tsunami. Zjawisko pływów. 4 0

2
10. Lody na morzach. Rodzaje lodów, zlodzenie akwenu, zjawiska oblodzenia. Wpływ lodu morskiego na
fizyko-chemiczne cechy akwenów morskich i klimat. 4 0

211. Morze Bałtyckie jako przyklad morza szelfowego 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Podział wszechoceanu. Batygrafia akwenu morskiego. Topografia dna oceanu. 4 0

4
2. Prądy morskie. Wyznaczanie kierunku i prędkości prądu wiatrowego. Transport Ekmana. Spirala
Ekmana. Upwelling i downwelling. 4 0

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 0

4
4. Rozchodzenie się dźwięku w wodzie morskiej. Pionowa zmienność prędkości dźwięku Kanały
dźwiękowe. 4 0

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 0

3
6. Fala tsunami. Baza informacji o tsunami. System monitoringu fali tsunami. Wyznaczanie czasu
nadejścia i wysokości fali tsunami. 4 0

4
7. Falowanie wiatrowe. Wyznaczanie i obliczanie podstawowych parametrów falowania wiatrowego na
oceanie. Obliczanie parametrów fal wiatrowych z wykorzystaniem nomogramów, diagramów, wykresów. 4 0

3
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 0

3
9. Zjawiska lodowe w Morzu Bałtyckim. Bałtyckie klucze lodowe i biuletyny lodowe. Mapy zlodzenia
Bałtyku. Zlodzenie na Północnym Atlantyku (analiza map zlodzenia). 4 0

3
10. Monitoring pogodowy w nawigacji i w pracach na morzu. Analiza map Pilot charts dla
poszczególnych oceanów. Interpretacja faksymilowych map pogody 4 0

2
11. Wizualizacja danych oceanograficznych w programie Ocean Data View. Mapy i wykresy stosowane w
oceanografii. Przekroje pionowe, diagramy. 4 0

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

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

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: 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.

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

W tym e-learning

70Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

25Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 175

Liczba punktów ECTS 7

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 oceanografia fizyczna Arytmetyczna

4 oceanografia fizyczna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

4 oceanografia fizyczna [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-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

rozwój regionalny i lokalny
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

1 21
konwersatorium 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami regionu i rozwoju regionalnego oraz uwarunkowaniami
funkcjonowania regionów i ich rozwoju.
Nabycie umiejętności identyfikacji uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu.
Kształtowanie postaw poszanowania lokalnych uwarunkowań kulturowych wpływających na rozwój społeczno-
gospodarczy danego regionu.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie różnice pomiędzy geograficznymi skalami
zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-
gospodarczych

K_W011 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat definicji, pomiaru i oceny
rozwoju regionalnego i lokalnego K_W062 EP2

Zna i rozumie uwarunkowania rozwoju regionalnego i
lokalnego K_W033 EP3

Zna i rozumie koncepcje teoretyczne wyjaśniające
procesy rozwoju regionalnego i lokalnego K_W084 EP4

umiejętności

Potrafi dokonać pomiaru i oceny poziomu rozwoju
lokalnego systemu terytorialnego K_U061 EP5

Potrafi stosować podstawowe koncepcje wyjaśniające
procesy rozwoju regionalnego i lokalnego K_U052 EP6

Potrafi przygotować i moderować dyskusję na temat
wybranego problemu rozwoju regionalnego i lokalnego K_U103 EP8

kompetencje społeczne
Jest gotowy uświadamiać znaczenie polityki rozwoju dla
dobrobytu i pomyślności społeczności lokalnych i
regionalnych

K_K041 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: rozwój regionalny i lokalny

Forma zajęć: wykład
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21. Pojęcie i koncepcja regionu 1 0

22. Pojęcie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego 1 0

23. Koncepcje regionalizacji i delimitacja obszarów funkcjonalnych 1 0

24. Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego 1 0

25. Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego 1 0

Forma zajęć: konwersatorium

41. Metody badań i oceny rozwoju społeczno-gospodarczego 1 0

42. Badanie poziomu i procesów rozwoju gmin wiejskich 1 0

43. Badanie poziomu i procesów rozwoju miast 1 0

44. Badanie poziomu i procesów rozwoju obszarów funkcjonalnych 1 0

45. Badanie poziomu i procesów rozwoju województwa 1 0

wykład akademicki z użyciem prezentacji multimedialnej,, praca w małych grupach lub indywidualnieMetody kształcenia

Dutkowski M. (2004): Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Studia i Rozprawy, t.
(DCXXV) 551, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (2007): Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa

Parysek J. J. (1997): Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Literatura podstawowa

Chojnicki Z. (1999): Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Region w ujęciu geograficzno-systemowym [w:]
Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

Churski P. (2005): Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych

Parysek J. J., Stryjakiewicz T. (red.) (2008): Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011): Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck

T. Bocheński, A. Chudziak (2017): Powiązania funkcjonalne w północno-zachodniej Polsce oraz delimitacja Pomorza
Środkowego jako regionu funkcjonalnego [w:] R. Anisiewicz, M. Połom, M. Tarkowski (red.), Rozwój regionalny i lokalny w
perspektywie geograficznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, Regiony Nadmorskie 25, Wydawnictwo Bernardinum,
Gdańsk-Pelplin

T. Bocheński, T, Rydzewski (2020): Stolice byłych 49 województw w Polsce - wybrane zagadnienia rozwoju miast,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP8PREZENTACJA

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny z zakresu wykładów i literatury
Konwersatorium - opracowanie i referowanie na zajęciach prac na zadany temat z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia z ocen uzyskanych z wykładu (egzamin) i konwersatorium (ocena ustalona na podstawie ocen cząstkowych z
przygotowanych prac).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 rozwój regionalny i lokalny Arytmetyczna

1 rozwój regionalny i lokalny [wykład] egzamin

1 rozwój regionalny i lokalny [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-O-O-I-S-20/21Z-OF

Unit:
Teledetekcja środowiska morskiego [moduł]

remote sensing of marine environment
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
oceanografia

US38AIJ2826_12S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
first-degree, full - time oceanografia fizycznageneral academic

elective semester: 6 - english language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

3 46
laboratory 15 pg0

lecture 10 e0

Total 25 4

Course / module
coordinator

dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Course instructor dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Course / module
objectives

Zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zastosowaniem metod
teledetekcyjnych do badań mórz i morskiej strefy brzegowej

Prerequisites Ukończony kurs z przedmiotu teledetekcja

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

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

skills

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

social competences

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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No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: remote sensing of marine environment

Format of instruction: lecture

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

Format of instruction: laboratory

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,
wykładModes of delivery

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

Basic reading

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7KOLOKWIUM

EP2,EP4,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

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

Grade calculation principles

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

Final grade calculation
method

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.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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Meidment, D.R.  (2002): Arc Hydro: GIS for Water Resources, Esri Press

Seelye, M. (2004): An introduction to Ocean Remote Sensing, Cambridge University Press
Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

25Contact hours

2Participation in test / exam

15Preparation for contact hours

15Private reading and studying

10Participation in tutorials

13Preparation of project / essay / etc.

20Preparation for test / exam

TOTAL workload 100

ECTS credits 4
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USSPR-Geol-O-II-S-22/223

Unit:
Metody badawcze w geologii I [moduł]

warsztaty sedymentologiczne
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Course title:

Name of field of study:
geologia

SPR81AIIJ3446_7S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

elective semester: 1 - polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 21 laboratory 15 pg0

Total 15 2

Course / module
coordinator

dr DOMINIK ZAWADZKI

Course instructor dr DOMINIK ZAWADZKI

Course / module
objectives

Zapoznanie studenta z wybranymi metodami badań sedymentologicznych oraz praktyczne ich wykorzystanie z użyciem
sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury analitycznej.

Prerequisites Wiedza z podstaw geologii.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

Posiada wiedzę z zakresu sedymentologii, znajdującą
zastosowanie w geologii K_W031 EP1

Ma wiedzę w zakresie planowania badań z
wykorzystaniem technik sedymentologicznych
stosowanych w geologii

K_W082 EP2

Zna zasady organizacji i bezpiecznej pracy podczas
badań terenowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem
odpowiednich urządzeń i przyrządów K_W103 EP3

skills

Potrafi obsługiwać urządzenia do pobierania próbek
osadów oraz wykonywać analizę sedymentologiczną. K_U011 EP5

Potrafi zaplanować właściwy przebieg odkrywki
geologicznej i wykonać profilowanie pod kierunkiem
opiekuna naukowego

K_U042 EP6

Potrafi zinterpretować profil sedymentologiczny K_U063 EP7

Potrafi zaprezentować wyniki wykonanych przez siebie
prac laboratoryjnych z zakresu sedymentologii i podstaw
geologii inżynierskiej

K_U094 EP8

social competences

Jest gotów do samodzielnej i grupowej pracy w
laboratorium sedymentologicznym K_K041 EP11

Jest gotów do krytycznej analizy uzyskanych danych na
podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium K_K012 EP12

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: warsztaty sedymentologiczne
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Format of instruction: laboratory

11. Regulamin i zasady obowiązujące w laboratorium 1 0

62. Oznaczenie granic konsystencji gruntu (Atterberga). Granica plastyczności, granica płynności. 1 0

4
3. Wybrane metody laboratoryjne - analizy sedymentologiczne (analiza makroskopowa, sitowa, laserowa,
areometryczna, oznaczanie granic Atterberga w aparacie Casagrande'a, oznaczanie gęstości
objętościowej metodą wyporu hydrostatycznego i pierścienia tnącego)

1 0

24. Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu niespoistych  (GOG ? gęstość objętościowa gruntu) 1 0

25. Oznaczanie modułów ściśliwości gruntu metodą edometryczną 1 0

zajęcia praktyczne, doświadczenia i analizy laboratoryjne, interpretacja wynikówModes of delivery

Glinicki S.P (1990): Geotechnika budowlana, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok

Gradziński R. i in. (1986): Zarys sedymentologii, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Basic reading

Engelhardt W.v., Füchtbauer H., Müller  G. (1967): Methods in sedimentary petrology Part 1, E. Schweizerbart'sche
Verlagshandlung, Stuttgart

Huneke H., Mulder T (2011): Deep-Sea Sediments, Elsevier, Amsterdam

Racinowski R., Szczypek T. (2001): Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

15Contact hours 0

1Participation in test / exam 0

5Preparation for contact hours 0

5Private reading and studying 0

12Participation in tutorials 0

6Preparation of project / essay / etc. 0

6Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 50

ECTS credits 2

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP11,EP12,EP
6,EP7,EP8PROJEKT

EP11,EP2,EP3,EP5,
EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

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

Grading criteria

Zaliczenie przedmiotu na podstawie zrealizowania zadań praktycznych oraz na podstawie ocen cząstkowych
otrzymanych w czasie semestru za określone ćwiczenia w laboratorium.

Grade calculation principles

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z projektu i z kilku zadań praktycznych realizowanych
w laboratorium sedymentologicznym.

Final grade calculation
method 1 warsztaty sedymentologiczne Nieobliczana

1 warsztaty sedymentologiczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geol-O-I-S-21/22Z

sedymentologia
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geologia

US81AIJ2821_14S
Kod przedmiotu:

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

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

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

Liczba godzin

2 63

ćwiczenia 15 ZO0

laboratorium 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 60 6

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK , dr DOMINIK ZAWADZKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat: genezy i zróżnicowania osadów i skał osadowych, procesów
sedymentacyjnych w morskich i lądowych środowiskach sedymentacyjnych oraz metodami badawczymi stosowanymi
w sedymentologii.  Nauczenie rozpoznawania rodzajów osadów oraz opisu ich cechy strukturalnych i teksturalnych
oraz wyciągania wniosków środowiskowych na podstawie tych informacji.

Wymagania wstępne:
Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz geologii fizycznej, mineralogii i petrografii, nabytych na
wcześniejszych latach studiów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie istotę procesów fizykochemicznych związanych
z procesami sedymentacji. K_W061 EP1

Ma wiedzę na temat środowiskowych uwarunkowań
procesów sedymentacji, w tym znaczenie klimatu,
lokalnych warunków meteorologicznych i
hydrologicznych.

K_W042 EP2

Zna terminologię stosowaną w sedymentologii oraz
rodzaje osadów tworzących się w różnych środowiskach
morskich i lądowych.

K_W033 EP3

Zna zaawansowane metody wykorzystywane w
badaniach skał osadowych. K_W074 EP4

Zna i rozumie zasady BHP i higieny pracy w laboratorium
geologicznym i w trakcie prac terenowych. K_W135 EP9

umiejętności

Potrafi opisać rdzenie osadów, pobrać próbki oraz
wykonać podstawowe analizy laboratoryjne osadów. K_U051 EP5

Rozpoznaje rodzaje osadów oraz ich cechy strukturalne i
teksturalne. K_U052 EP6

Umie sporządzić graficzną prezentację wyników badań
sedymentologicznych. K_U063 EP7

Potrafi wyciągać wnioski dotyczące środowiska
sedymentacyjnego na podstawie wyników badań cech
strukturalnych i teksturalnych osadów.

K_U084 EP8

kompetencje społeczne

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz aktualizowania wiedzy z zakresu sedymentologii K_K021 EP10
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: sedymentologia

Forma zajęć: wykład

3
1. Fizykochemiczne i środowiskowe uwarunkowania procesu sedymentacji oraz mechanizmy transportu
i sedymentacji. 3 0

3
2. Cechy teksturalne osadów: określanie wielkości składników, graficzne sposoby przedstawiania
wyników analizy uziarnienia, wskaźniki uziarnienia i ich znaczenie interpretacyjne, cechy morfologiczne
składników osadów.

3 0

3
3. Rodzaje struktur sedymentacyjnych syndepozycyjnych i postdepozycyjnych (erozyjnych,
deformacyjnych, biogenicznych). 3 0

24. Postsedymentacyjne przeobrażenia osadów. 3 0

5
5. Charakterystyka środowisk sedymentacji lądowej: fluwialnego, limnicznego, bagiennego, glacjalnego,
eolicznego. 3 0

5
6. Charakterystyka środowisk sedymentacji morskiej: litoralnego, sublitoralnego, hemipelagicznego,
eupelagicznego. 3 0

5
7. Charakterystyka środowisk sedymentacji przejściowej: plażowego, barier piaszczystych i lagun, równi
pływowych, estuariowego, deltowego. 3 0

48. Podstawy analizy facjalnej i stratygrafii sekwencyjnej. 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41.  Metodyka analizy facjalnej z elementami stratygrafii sekwencyjnej. 3 0

42.  Konstruowanie profili sedymentologicznych. 3 0

7
3. Interpretacja środowisk sedymentacyjnych na podstawie informacji o fizykochemicznych,
strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych cechach osadów. 3 0

Forma zajęć: laboratorium

5
1. Zapoznanie się z metodyką pracy w terenie i dokumentacji sedymentologicznej: makroskopowe
obserwacje i opis prób osadów, pobór prób do analiz laboratoryjnych. 3 0

52. Analiza uziarnienia różnymi metodami (sitową, laserową, areometryczną). 3 0

5
3. Obliczanie statystycznych wskaźników uziarnienia oraz interpretacja wyników analiz
granulometrycznych. 3 0

Wykład autorski z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Zajęcia praktyczne w terenie i  laboratorium.
Interpretacja wyników badań sedymentologicznych.Metody kształcenia

Gradziński R., Kostecka, A., Radomski, A., Unrug, R. (1986): Zarys sedymentologii, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Jaroszewski W. (red.) (1986): Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego oraz wykonanie poprawnie wszystkich ćwiczeń praktycznych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z ocen z egzaminu, pracy pisemnej i zajęć praktycznych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 sedymentologia Arytmetyczna

3 sedymentologia [wykład] egzamin

3 sedymentologia [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 sedymentologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

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

Allen R.L. (1977): Fizyczne procesy sedymentacji, PWN Warszawa

Ciesielczyk J., Jabłońska M., Kozłowski K. (2006): Geologia dla studentów geografii (Rozdział 7: Skały osadowe), Wyd.
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Książkiewicz M. (1979): Geologia dynamiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa

Miall A. D. (1990): Principles of sedimentary basin analysis, Springer - Verlag, Berlin

Mycielska-Dowgiałło E. (red.) (1998): Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich
wartość interpretacyjna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego

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

Racinowski R., Szczypek T., Wach J. (2001): Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów
czwartorzędowych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego

Reineck H. E, Singh I. B. (1973): Depositional sedimentary environments, Springer - Verlag, Berlin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

60Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-21/22Z-Geoz.

społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

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

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

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie skutki katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych wynikających z występujących geozagrożeń.
Potrafi analizować przyczyny i oceniać  społeczno-gospodarcze skutki katastrof i klęsk żywiołowych.  Jest gotów
organizować działalność na rzecz społeczności lokalnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej
geozagrożeń.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat rodzajów geozagrożeń. Zaliczenie przedmiotów: geografia fizyczna i geografia
społeczno-gospodarcza oraz katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na środowisko i
gospodarkę lokalną

K_W051 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji przyrodniczych

K_W062 EP2

umiejętności

Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom i ograniczenia ich skutków społeczno-
gospodarczych

K_U031 EP3

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je i
prezentuje stosownie do zakładanego celu

K_U062 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych K_K041 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń

Forma zajęć: wykład

3
1. Obszary występowania największych geozagraożeń, a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i
zagospodarowania poszczególnych regionów 3 0

42. Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych 3 0

33. Klęski żywiołowe i spowodowane nimi straty gospodarcze w Polsce 3 0

34. Przeciwdziałanie i minimalizacja skutków klęsk żywiołowych 3 0
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2
5. Zarządzanie kryzysowe i działania podejmowane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i
katastrof naturalnych 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Analiza zagospodarowania terenów narażonych na różnego rodzaju klęski żywiołowe i katastrofy
naturalne w Polsce oraz ocena 3 0

52. Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Polsce ? wybrane przykłady 3 0

5
3. Przykłady dostosowania się do warunków naturalnych w celu minimalizacji skutków potencjalnych
klęsk żywiołowych 3 0

wykład informacyjny i problemowy, dyskusja, analiza przypadków, praca z mapą, analiza dokumentówMetody kształcenia

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T. (2009): Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk
żywiołowych, IGiGP UJ, Kraków

Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski (2017): Geozagrożenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Andrzej Giza, Paweł Terefenko, Tomasz Komorowski, Paweł Czapliński (2021): Determining Long-Term Land Cover
Dynamics in the South Baltic Coastal Zone from Historical Aerial Photographs, Remote Sensing 13(6)

Dominik Paprotny, Paweł Terefenko, Andrzej Giza, Paweł Czapliński, Michalis Ioannis Vousdoukas (2021): Future losses of
ecosystem services due to coastal erosion in Europe, Science of The Total Environment 760(144310)

Hyndman D., Hyndman D. (2014): Natural Hazards and disasters, Cengage Learning, Belmont

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

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

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
za poprawne wykonanie wszystkich zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń Ważona

3 społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń [wykład] egzamin 0,65

3 społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,35

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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