
Nazwa i kod 
przedmiotu: 

HISTORIA ŻEGLUGI 

Kierunek 
studiów: 

 

Obszary 
kształcenia: 

Nauki techniczne 

Profil 
kształcenia: 

Ogólnoakademicki 

Typ 
przedmiotu: 

Obowiązkowy 

Poziom 
studiów: 

 

Rok i semestr 
studiów: 

 

Imię i nazwisko 
wykładowcy 
(wykładowców): 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. PG 
Osoba prowadząca zajęcia: 

Formy zajęć 
i metody 
nauczania: 

Forma 
zajęć 

Wykład Ćwiczenia 
Laboratori

um 
Projekt 

Seminariu
m 

Liczba 
godzin 
zajęć 

30 - - - - 

Suma 30 

W tym kształcenie na odległość: 0.0 

Sposób 
realizacji: 

Na uczelni 

Jedn. 
prowadząca:  

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 

Liczba punktów 
ECTS:  

Aktywność studenta gk  pw  

Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów 30 - 

Udział w konsultacjach  - 

Praca własna studenta -  



Suma   

Łączna liczba godzin pracy studenta  

Wymagana suma    

Parametr ECTS (25 - 30)   

Składowe ECTS   

Liczba punktów ECTS  
 

Cel 
przedmiotu:  

Zapoznanie studentów z historią żeglugi na tle wynalazków które stanowiły 
kamienie milowe postępu nautyki 

Cel przedmiotu 
(ang.): 

Deliver to students of basic facts related to history of navigation on the 
background of milestones of the technological progress 

Efekty 
kształcenia/ 
uczenia się 
przedmiotu:  

Odniesienie do 
efektów kierunkowych 

Efekty kształcenia 
z przedmiotu 

Sposób weryfikacji 
efektu 

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  

Student knows basic 
historic facts 

(milestones) in his 
profession 

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej 

[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 
Student has ability of 

cross joining of 
separate information on 

basic historic facts 
(milestones) in relation 
to analysed problem 

[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 
Student acquire of 

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy 



experience and 
conviction on usability 

of knowledge of historic 
facts for analysis of 

actual problems 
 

Wymagania 
wstępne i 
dodatkowe:  

Nie dotyczy lub: 
Wartość: 
Wartość (ang.): 

Zalecane 
fakultatywne 
komponenty 
przedmiotu:  

Nie dotyczy 

Treści 
przedmiotu, 
zajęć:  

Historia rozwoju żeglugi, rozwój konstrukcji kadłuba, ewolucja napędu. 
Historia techniki wojennomorskiej. 
Sylwetki wielkich ludzi nauki i techniki na tle  ich osiągnięć 
 

Treści 
przedmiotu, 
zajęć (ang.): 

History of navigation, evolution of hull structures, development of propulsion. 
History of naval techniques. 
Key persons in naval architecture and their  

Podstawowa 
lista lektur 

Leksykon Naukowo-Techniczny, WNT Warszawa 1989, 
Dzieje Zdobycia Mórz, H.W.van Loon, Trzaska Evert i Michalski, Warszawa 
1925, 

Podstawowa 
lista lektur 
(ang.): 

Naval Archtecture, C.H.Peabody,Chapman&Hall, London, 1911, 
Boatbuilding, H.J.Chapelle, WW Norton, USA, 1941, 
High Speed Small Craft, P.duCane, Temple Press Ltd, London 1956 

Uzupełniająca 
lista lektur:  

Źródła internetowe 

Uzupełniająca 
lista lektur 
(ang.): 

Practical Costruction of Warships, R.N.Newton, Longmans Green &Co, London 
1955 

Adresy 
eZasobów 
należących do 
literatury 
uzupełniającej: 

 

Metody i 
kryteria 
oceniania:  

Kryteria 
oceniania 
składowe 

Kryteria 
oceniania 

składowe (ang.) 

Próg 
zaliczeniowy 

Procent 
składowej 

oceny końcowej 



wykład lecture 50% 100% 
 

Przykładowe 
zagadnienia/ 
pytania/ 
realizowane 
zadania:  

 

Przykładowe 
zagadnienia/ 
pytania/ 
realizowane 
zadania (ang.): 

 

Język 
wykładowy:  

Polski 

Praktyki 
zawodowe 
w ramach 
przedmiotu:  

Nie dotyczy 


