Podstawy meteorologii #13.8.0406
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Podstawy meteorologii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

13.8.0406

Zakład Oceanografii Fizycznej
Studia
wydział
Wydział Oceanografii i
Geografii

kierunek
Oceanografia

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
oceanografia geologiczno-chemiczna
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Agnieszka Herman
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Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład, Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Ćw. audytoryjne: 15 godz., Wykład: 15 godz.

2
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 47
- udział w wykładach: 15
- udział w ćwiczeniach: 15
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 2
- udział w konsultacjach: 15
Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 30
- przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia: 15
- zajęcia o charakterze praktycznym: 15

Cykl dydaktyczny
2017/2018 zimowy
Status przedmiotu
- obowiązkowy
- fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- wykład
- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia audytoryjne - analiza zdarzeń
krytycznych (przypadków)
- ćwiczenia audytoryjne - dyskusja
- ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
- Egzamin
- Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
- egzamin pisemny testowy
- kolokwium
Podstawowe kryteria oceny
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Wykład
Egzamin pisemny składający się z 10 pytań testowych (maks. 1 pkt każde) oraz 5 pytań
otwartych (2 pkt każde). Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej
10 pkt. Zakres egzaminu odpowiada treściom programowym opisanym w punkcie A
poniżej.
Ćwiczenia
Ocena zaliczeniowa ustalana na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium (maks. 40
pkt.) oraz każdej z prac pisemnych (maks. 30 pkt każda). Do uzyskania zaliczenia
niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50 pkt. Zakres kolokwium oraz prac pisemnych
odpowiada treściom programowym opisanym w punkcie B poniżej.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami fizycznymi zachodzącymi w atmosferze ziemskiej oraz ze zjawiskami pogodowymi
charakterystycznymi dla poszczególnych stref klimatycznych.

Treści programowe
A. Problematyka wykładu
A.1. Wstęp. Budowa i skład atmosfery. Promieniowanie. Procesy termiczne w atmosferze.
A.2. Podstawowe procesy dynamiczne w atmosferze.
A.3. Woda w atmosferze. Stabilność pionowa atmosfery.
A.4. Chmury i opady. Zjawiska burzowe.
A.5. Globalna cyrkulacja atmosferyczna.
A.6. Pogoda strefy umiarkowanej.
A.7. Pogoda strefy międzyzwrotnikowej.
B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Wstęp. Podstawowe narzędzia i techniki meteorologii. Mapy synoptyczne i ich rodzaje.
B.2. Procesy dynamiczne na mapach synoptycznych: wyznaczanie prędkości wiatru oraz adwekcji temperatury.
B.3. Wilgotność i stabilność pionowa atmosfery.
B.4. Pogoda strefy umiarkowanej. Podstawowe elementy klimatu – zmienność temperatury i opadów na kuli ziemskiej.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Herman, A., 2006, Podstawy meteorologii. Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu "Meteorologia morska", Wyd. UG.
B. Literatura uzupełniająca
Kożuchowski, K., 2009, Meteorologia i klimatologia, PWN, 322 s.
Trzeciak, S., 2009, Meteorologia morska z oceanografią, PWN, 280 s.
Moran, J.M., Morgan, M.D., Pauley, P.M., 1996, Meteorology: the atmosphere and the science of weather, Prentice Hall, 530s.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
[Kod efektu kształcenia dla modułu, odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku (stopień realizacji)] Opis efektu
kształcenia; sposób weryfikacji

Wiedza
1. [W_1, K_W01+, K_W02+] Dysponuje uporządkowaną wiedzą niezbędna do
rozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w
atmosferze i potrafi je prawidłowo opisywać (treści programowe: A.1-A.4, B.2B.3)
2. [W_2, K_W05+, K_W09+] Zna i rozumie związki ilościowe między
podstawowymi wielkościami fizycznymi opisującymi stan atmosfery (treści
programowe: A.1-A.4,B.2-B.3)

Umiejętności
1. [U_1, K_U01+, K_U02+, K_U03+] Czyta ze zrozumieniem literaturę dotyczącą
podstawowych zagadnień meteorologii w języku polskim i angielskim i potrafi
wykorzystywać informacje znalezione w literaturze (treści programowe: A.1A.7,B.1-B.4)

Kompetencje społeczne (postawy)
1. [K_2, K_K14+, K_K15+] Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i
pogłębiania wiedzy dotyczącej meteorologii i jej znaczenia w naukach o morzu
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(treści programowe: B.1-B.4)

Kontakt
oceagah@ug.edu.pl
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