Zał cznik nr 4 do zarz dzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Cele 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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Pracownia magisterska II (Przygotowanie i zło enie pracy
magisterskiej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego)
Zło enie pracy magisterskiej oraz przygotowanie do egzaminu
dyplomowego
WB.ING-127
polski
W zakresie wiedzy:
Ma poszerzon wiedz w zakresie bie co dyskutowanych problemów
stosownie do wybranych specjalizacji. Zna metody porz dkowania i
obróbki danych empirycznych, tak e przy wykorzystaniu metod
statystycznych. Zna zasady wnioskowania na podstawie danych
empirycznych oraz tworzenia hipotez naukowych. Zna i rozumie poj cia i
zasady z zakresu ochrony własno ci intelektualnej.
(K_W01++, K_W03++, K_W04++, K_W06++, K_W07++, K_W10++,
K_W11+, K_W13+).
W zakresie umiej tno ci:
Wykorzystuje literatur z zakresu nauk geologicznych; czyta ze
zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe w j zyku angielskim
stosownie do obranej specjalizacji. Posługuje si specjalistyczn
terminologi naukow w zakresie wybranej specjalizacji geologicznej.
Wykazuje krytycyzm w stosunku do informacji z zakresu nauk
geologicznych, pochodz cych z ró nych ródeł oraz wykazuje zdolno do
niekoniunkturalnej oceny procesów przyrodniczych i społecznych, w
kontek cie ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego i społecznego.
Wykazuje umiej tno napisania pracy w j zyku polskim i krótkiego
abstraktu w j zyku angielskim.
(K_U02+++, K_U03++, K_U04++, K_U08+, K_U10+++).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Systematycznie uzupełnia wiedz przyrodnicz w zale no ci od jej
post pów i rozwoju nowych technologii. Potrafi tak e prawidłowo
programowa realizacj zada wyznaczonych przez siebie i innych; potrafi
by przedsi biorczy w swoim my leniu i działaniu (K_K04+++,
K_K06++, K_K08+++, K_K09+).
obowi zkowy
II rok studiów 2-go stopnia
semestr letni
promotorzy
jw.

Studia literaturowe, konsultacje, dyskusje nad manuskryptem
zaliczona Pracownia magisterska I
60

akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s
takie zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
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

10 ECTS
Konsultacje z opiekunem 60
Praca własna studenta
190
Suma
250
konsultacje i dyskusje
Efekty z zakresu wiedzy, umiej tno ci i kompetencji sprawdzane w
trakcie dyskusji i konsultacji z promotorem a tak e w oparciu o terminowe
wykonanie zada zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac;
manuskrypt pracy magisterskiej jest równie sprawdzeniem zakładanych
efektów.
Warunkiem uzyskania zaliczenia w semestrze letnim jest zło enie
manuskryptu pracy magisterskiej, zaakceptowanego przez promotora do
rejestracji w systemie.
Nie wywi zanie si w terminie z ww. zadania skutkuje brakiem zaliczenia
pracowni i konieczno ci odrobienia kursu po wniesieniu stosownej
opłaty, zgodnie z obowi zuj cym regulaminem studiów.
Na pracowni magistersk składaj si wszelkie prace konieczne do
zło enie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
literatura uzale niona od tematu realizowanej pracy magisterskiej

