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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
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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Geologia Karpat
Poznanie budowy geologicznej regionu Karpat polskich i zarysu
budowy Karpat w krajach s siaduj cych oraz ich relacji z Aplami
wschodnimi. Rozszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju basenów
sedymentacyjnych, fliszowych facji basenowych, alpejskich facji
w glanowych, facji molasowych, formowania orogenów fałdowych i
zwi zanych z tym geologicznych procesów. Zdobycie umiej tno ci
praktycznego stosowanie litostratygrafii formalnej i nieformalnej.
WB.ING-83
polski
W zakresie wiedzy student:
Student poznaje budow geologiczn Karpat polskich i wybrane
aspekty budowy Karpat w krajach s siaduj cych oraz ich relacje z
Alpami Wschodnimi.
Wykazuje podstawy wiedzy z zakresu rozwoju Karpackich basenów
sedymentacyjnych i ich facjalne zwi zki z basenami alpejskimi. Zna
nadto przebieg formowania orogenu karpackiego i zwi zane z tym
procesy geologiczne
Zna najwa niejsze jednostki litostratygraficzne w polskich
Karpatach fliszowych oraz zarys tektoniki Karpat.
Ma wiedz o litostratygrafii formalnej i nieformalnej w Karpatach.
(K_W08++).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych student:
Rozumie potrzeb uzupełniania swojej wiedzy w miar post pu
bada w Karpatach (K_K06+, K_K08+)
fakultatywny
studia 2-go stopnia
zimowy
Dr hab. in . Marek Cieszkowski, prof. UJ
j.w

wykłady 2 godziny tygodniowo
30 godzin wykładów

2 punkty ECTS
Udział w wykładach
Przygotowanie do egzaminu
Suma

30 h
20 h
50 h

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

wykłady i konsultacje w miar potrzeby
Efekty z zakresu wiedzy i kompetencji sprawdzane w oparciu o
egzamin
Egzamin pisemny, testowy
Do zdania na minimalnym poziomie nale y uzyska 60 %
poprawnych odpowiedzi.
Tre kursu: Karpaty na tle regionów geologicznych Europy, zarys
paleogeografii relacje do innych orogenów alpejskich. Podział na
regiony - Karpaty wewn trzne i zewn trzne. Budowa geologiczna
Tatr i Podhala, budowa geologiczna bloku słowackiego, Pieni ski
pas skałkowy. Jednostki Karpat zewn trznych - stratygrafia,
tektonika: płaszczowina magurska, jednostki strefy przedmagurskiej,
płaszczowina l ska i pod l ska, płaszczowina skolska.
Podobie stwa i ró nice w budowie Karpat polskich i Karpat w
krajach s siaduj cych oraz Alp Wschodnich. Karpaty zewn trzne
ukrai skie i rumu skie. Zapadlisko przedkarpackie. Neoge skie i
czwartorz dowe zapadliska ródgórskie – Kotlina S decka i Kotlina
Orawsko-Nowotarska.
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