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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
J zyk kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminuj cej/egzaminuj cych
b d
udzielaj cej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadz ca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych
bezpo redniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s takie
zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Mikropaleontologia ogólna
WB.ING-41
polski
W zakresie wiedzy:
Student poznaje wybrane grupy mikroskamieniało ci: małe i du e
otwornice, promienice, nanoplankton wapienny, konodonty,
skolekodonty, kalpionellidy, mał oraczki oraz mikroskamieniało ci
Incertae sedis.
Potrafi scharakteryzowa ich pozycj taksonomiczn ; ma
podstawow wiedz na temat ich biologii oraz ich znaczenia w
geologii; (K_W01+, K_W06+++, K_W07+++, KW_09++).
W zakresie umiej tno ci:
Nabywa umiej tno ci obserwacji wybranych grup
mikroskamieniało ci przy u yciu mikroskopu stereoskopowego i
polaryzacyjnego; (K_U01++)
posługuje si podstawowym słownictwem niezb dnym do
poprawnego opisu poszczególnych grup mikroskamieniało ci.
(K_U03+, K_U02++)
Na podstawie własnych obserwacji sporz dza rysunki i opisy
wybranych taksonów z poszczególnych grup mikroskamieniało ci;
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
student potrafi efektywnie pracowa wg wskazówek prowadz cego
(K_K03+).
wykazuje dbało o powierzony sprz t i udost pniane okazy
mikroskamieniało ci (K_K07++).
obowi zkowy do uko czenia całego toku studiów
w ramach kształcenia z zakresu stratygraficznomikropaleontologicznego
fakultatywny dla pozostałych profili kształcenia
I rok studiów 2-go stopnia
zimowy
koordynator kursu Prof. dr hab. M. Adam Gasi ski (w)
dr hab. Mariusz K dzierski,
dr Ewa Malata
i zapraszani specjali ci
jw.

wykłady i wiczenia praktyczne
Podstawy paleontologii
Wykład 30 godzin, wiczenia 30 godzin
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Bilans punktów ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu

Tre ci modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

Wykład i wiczenia przy udziale prowadz cego – 60 h
Przygotowanie si do zaliczania poszczególnych grup
mikroskamieniało ci – 15h
Przygotowanie do egzaminu – 30h
Suma 105 h
Wykład w formie klasycznej i prezentacji multimedialnej po 2-3
godzin tygodniowo przez 12 tygodni;
wiczenia w pracowni mikropaleontologicznej z wykorzystaniem
mikroskopów stereoskopowych i polaryzacyjnych.
3 godziny tygodniowo przez 10 tygodni semestru.
Efekty z zakresu wiedzy sprawdzane poprzez sprawdziany
teoretyczne i praktyczne oraz egzamin pisemny; umiej tno ci i
kompetencje sprawdzane na bie co podczas wiczen i zaliczenia
praktycznego.
Warunki uzyskania zaliczenia (z ocen ) z wicze :
przygotowanie indywidualnych atlasów w formie własnor cznych
rysunków do wszystkich wybranych do rozpoznawania
mikroskamieniało ci oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu
teoretycznego i praktycznego z małych i du ych otwornic
(min. 60% z cało ci punktów).
Zaliczenie wicze jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Forma egzaminu: pisemny
3 pytania otwarte; na uzyskanie pozytywnej oceny wymagane s
prawidłowe odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.
Wykład: Mikropaleontologia jako dyscyplina naukowa, Historia
mikropaleontologii; metodyka opracowywania mikroskamieniało ci.
Otwornice, promienice, nanoplankton,: biologia i systematyka.
Konodonty, skolekodonty, kalpionellidy, mał oraczki oraz
mikroskamieniało ci Incertae sedis.
Zakres wicze : wiczenia obejmuj praktyczne poznawanie
taksonów wybranych grup mikroskamieniało ci, wiczenie
umiej tno ci rysowania i rozpoznawania w oparciu o własne,
przygotowane atlasy.
Literatura podstawowa:
Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia – Protozoa.
Wydawnictwo AGH.
Armstrong H.A. & Brasier M.D., 2005. Microfossils. Blackwell
Publishing.
Literatura uzupełniaj ca:
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