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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne pierwszego 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
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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Instrumentalne metody datowania w geologii
Zdobycie podstawowej wiedzy nt. ró nych metod datowania
minerałów, skał, osadów i wód, a tak e obiektów antropo- i
archeologicznych.
WB.ING-66
polski
W zakresie wiedzy:
znajomo ró nych metod datowania oraz mo liwo ci ich
wykorzystywania do konkretnych obiektów i celów
(K_W14+)
fakultatywny
od III r studiów pierwszego stopnia
Kurs uruchamiany w zale no ci od liczby zgłosze
letni;
Prof. dr hab. in . Zbigniew Sawłowicz
j.w.

wykład
brak

12

1 ECTS
Udział w wykładach
12 h
Przygotowanie si do zaliczenia 13 h
Suma
25 h
Wykład z u yciem MS PowerPoint prezentuj cy podstawy fizyczne
metod datowania oraz przykłady ich stosowania.
Ocena zdobytej wiedzy poprzez sprawdzian testowy.
Zaliczenie bez oceny
sprawdzian testowy - do zaliczenia niezb dne jest uzyskanie
minimum 60% poprawnych odpowiedzi.
Prezentacja wybranych metod datowania: izotopy: K-Ar, Ar-Ar, RbSr, Sm-Nd, U-Th. kosmogeniczne (Be, Al, 14C),tryt; trek,
termoluminescencja; ESR; ultrad wi ki; paleomagnetyzm podstawy fizyczne metod i zastosowania - wykłady z u yciem MS
PowerPoint

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
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