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Nazwa i kod przedmiotu Historia żeglugi, O:99111U0

Kierunek studiów Techniki geodezyjne w inżynierii, Inżynieria materiałowa, Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 
semestralne), Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria biomedyczna, Informatyka, Analityka gospodarcza 
(studia w jęz. angielskim), Mechatronika, Biotechnologia, Zarządzanie (studia w jęz. angielskim), 
Budownictwo, Techniki geodezyjne w inżynierii, Oceanotechnika, Inżynieria materiałowa, Architektura, 
Inżynieria biomedyczna, Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Inżynieria materiałowa, Transport

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia  Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Przedstawienie słuchaczom związku człowieka z wodą od zarania poprzez pokazanie rozwoju środków 
poruszania się po wodzie.

 

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Student posiada umiejętność 
łączenia oderwanych informacji o 
faktach historycznych na tle 
rozwiązywanego problemu

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K_K71] potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym

Student nabywa doświadczenia i 
przekonania o przydatności 
znajomości faktów z historii do 
analizy sytuacji aktualnych

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Student zna podstawowe fakty z 
historii stanowiące kamienie 
milowe w omawianej dziedzinie 
techniki

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Przedstawienie słuchaczom związku człowieka z wodą od zarania poprzez pokazanie rozwoju środków 
poruszania się po wodzie. Pokazanie historii odkryć geograficznych na tle stanu wiedzy nautycznej. 
Omówienie rozwoju statków i ich napędu z odrobiną podstaw teorii pływalności i żagla. Pokazanie rozwoju 
okrętów wojennych w tym broni podwodnej. Przedstawienie historii rozwoju jachtingu. Omówienie kilku 
spektakularnych katastrof morskich z analizą przyczyn i wpływem na rozwój techniki i prawa. Przedstawienie 
współczesnego statku typu AHTS jako miary stopnia rozwoju jednostek pływających

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin 60.0% 60.0%
obecność 75.0% 40.0%



Data wydruku: 24.11.2017 13:57 Strona 2 z 2

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Leksykon Naukowo-Techniczny, WNT Warszawa 1989,

 

Dzieje Zdobycia Mórz, H.W.van Loon, Trzaska Evert i Michalski, 
Warszawa 1925,

Dzieje jachtingu światowego, Włodzimierz Głowacki, Wyd. Morskie, 
1983,

Tajemnice starożytnej żeglugi, Tadeusz  Łoposzko, Wyd. Morskie, 
1977,

Wyprawy wikingów, (Westviking), Farley Mowat, PIW, 1972,

Poza krawędź świata, (Over the Edge of the World), Laurence 
Bergreen, Wyd. Rebis, 2005,

Uzupełniająca lista lektur Źródła internetowe

 

Odkrywcy Oceanów, Zdzisław Skrok, Wyd. Morskie 1990,

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


