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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Tektonika
umiej tno identyfikacji i klasyfikacji struktur tektonicznych;
umiej tno opisu i pomiaru struktur tektonicznych;
znajomo genezy i ewolucji struktur tektonicznych;
uzyskanie elementarnej wiedzy na temat reologii deformowanych
ciał geologicznych, napr e tektonicznych oraz kinematyki;
poznanie metodologii analizy strukturalnej;
zapoznanie si z podstawowymi metodami analiz odkształcenia,
paleonapr e i współczesnych stanów napr enia w litosferze.
WB.ING-12
polski
W zakresie wiedzy w wyniku przeprowadzonych zaj student
powinien by w stanie:
− scharakteryzowa cele i zakres tektoniki;
− wymieni klasyfikacje struktur tektonicznych;
− uzyska elementarn wiedz na temat reologii
deformowanych ciał geologicznych, napr e
tektonicznych oraz kinematyki;
− wytłumaczy powstanie i rozwój struktur tektonicznych w
ró norodnych ciałach geologicznych w odmiennych
warunkach fizyko-chemicznych i w re imach deformacji;
− wymieni metody analizy strukturalnej, analizy
odkształcenia, analizy kinematycznej i analizy dynamicznej
(K_W01++, K_W05++, K_W10+++, K_W13+, K_W15+);
W zakresie umiej tno ci student powinien umie :
− rozpozna ró ne struktury tektoniczne oraz ich elementy
składowe;
− zinterpretowa rozwój struktur tektonicznych;
− korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych
słu cych do operacji i prezentacji danych strukturalnych
(statystyka i grafika);
− zastosowa metodologi analizy strukturalnej, analizy
odkształcenia, analizy kinematycznej i analizy dynamicznej
( K_U07++, K_U09+)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych student
nab dzie postawy:
zdolno ci do wymiany pogl dów i samodzielnej pracy twórczej w
terenie i w warunkach kameralnych (K_K01++).
Obowi zkowy
II rok studiów pierwszego stopnia
zimowy
dr hab. Zbigniew Cymerman, Prof. PIG_PIB (w)
dr Maciej Kania ( w.)
_

Wykłady - 5 bloków po 6 godzin wykładów (wtorek i roda w
wyznaczonych tygodniach semestru zimowego) w formie

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

prezentacji multimedialnych;
wiczenia – dwie godziny tygodniowo w semestrze zimowym
Geologia dynamiczna
30 godzin wykładu – obecno nieobowi zkowa, zalecana
30 godzin wicze – obecno obowi zkowa

4 ECTS
Aktywno
Nakład pracy
Udział w wykładach
30 h
Udział w wiczeniach
30 h
Samodzielne studiowanie zaleconej literatury
10 h
Uzupełnienie zada poleconych na wiczeniach
10 h
Konsultacje praktyczne
10 h
Przygotowanie si do egzaminu
30h
Suma
120 h
Wykłady w formie prezentacji multimedialnej,
W trakcie wykładów dyskusja sprawdzaj ca zrozumienie
przedstawianych zagadnie .
Efekty z zakresu wiedzy sprawdzane poprzez sprawdziany i
egzamin.
Efekty z zakresu umiej tno ci i kompetencji sprawdzane w trakcie
wicze .
Na zaliczenie modułu składaj si : zaliczenie wicze i zdanie
egzaminu pisemnego.
Do egzaminu s dopuszczone osoby posiadaj ce zaliczenie z
wicze .
Podstaw uzyskania zaliczenia z ocen b dzie pozytywna ocena z
kolokwium z analizy strukturalnej i technik tektonicznych;
wykonanie wszystkich wicze praktycznych;
Egzamin ustny po zaliczeniu wicze z tektoniki;
Do zaliczenia wicze i egzaminu na ocen dostateczn wymagane
jest: osi gni cie 60% wymaga
Zakres wykładu: Wykłady obejmuj 7 bloków tematycznych:
Blok I - Podstawowe definicje i morfologia struktur tektonicznych:
podstawowe terminy i fundamentalne koncepcje tektoniczne,
struktury nietektoniczne (sedymentacyjne, magmowe, solne,
glacjalne i impaktowe), morfologia struktur tektonicznych:
planarnych (foliacje, kliwa e, uskoki, ciosy, sp kania, stylolity,
yły), liniowych (lineacje, krenulacje, budina e, muliony).
Blok II - Morfologia fałdów, strefy cinania i zale no ci mi dzy
strukturami tektonicznymi: elementy fałdu, klasyfikacje fałdów,
rodzaje stref cinania (kruche, podatne), skały uskokowe, wska niki
zwrotu cinania, struktury interferencyjne, chronologia deformacji
(progresywne i polifazowe) - fazy deformacji, zasada superpozycji,
transpozycja, porozdzielanie deformacyjne.
Blok III - Analiza dynamiczna: podstawy (siły a napr enia; tensor
napr e ; rodzaje napr e ; elipsoida napr enia.), diagram i koło
Mohra, analiza paleonapr e (metody płaszczyzny ruchu i sektorów
prostok tnych; programy komputerowe), napr enia w skorupie
ziemskiej (przyczyny, współczesne pola napr enia).Blok IV Analiza kinematyczna: podstawowe definicje, rodzaje odkształcenia,
elipsoida odkształcenia, klasy odkształcenia, diagram Flinna,
odkształcenie (definicje; tensor deformacji; koło Mohra dla
odkształcenia), rodzaje cinania (proste, czyste, ogólne), tempo

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

odkształcenia, typy ruchu (spinowy, bezspinowy), składniki ruchu,
przyrosty deformacji; odkształcenie ko cowe; progresywna
deformacja; techniki pomiarów odkształcenia.
Blok V - Reologia i petrotektonika: mechaniczne zachowanie
materiału skalnego (poj cia podstawowe, rodzaje [ciała doskonale
spr yste, lepkie, plastyczne i zło one], czynniki kontroluj ce
odkształcenia skał (temperatura, ci nienie, płyny porowe, tempo
odkształcenia, czas), warunki i rodzaje zniszczenia materiału
skalnego (powierzchnie zniszczenia, teorie zniszczenia CoulombaMohra i Griffitha), mikrostruktury, defekty sieciowe i dyslokacje,
mechanizmy deformacji skał w mikroskali (kataklaza, dyfuzja,
pełzanie dyslokacyjne, płyni cie), odzyskiwanie, rekrystalizacja.
Blok VI – Geneza struktur tektonicznych; procesy orogeniczne:
zało enia Andersona, reguła Hartmana, hipotezy powstania ciosu,
sp ka i uskoków, geneza foliacji, kliwa u, lineacji, mechanizmy
fałdowania (zginanie, wygi cie, po lizg fleksuralny; płyni cie
fleksuralne, załomowanie, pasywne płyni cie), fałdy a
kinematyka;orogenezy i fazy orogeniczne; strefy kolizyjne; re imy
deformacji; tektonika ucieczkowa.Blok VII - Tektonika ró nych ciał
geologicznych; elementy analizy strukturalnej: tektonika ciał
magmowych i wulkanicznych (wi ba magmowa, formy ciał
magmowych, mechanizmy umiejscawiania, tektonomagmatyzm),
haliokineza, glacjitektonika, morfotektonika, elementy analizy
strukturalnej (cele, zasady), zapis i przetwarzanie danych
strukturalnych (mapy, diagramy).
Zakres wicze : wiczenia podzielono na trzy bloki tematyczne:
Blok I. Morfologia struktur tektonicznych i ich klasyfikacje (fałdy,
foliacje, sp kania, cios, lineacje, budina e, asymetryczne wska niki
cinania). Identyfikacja i szczegółowy opis struktur tektonicznych
(praca na próbach skalnych i zdj ciach). Ustalenia zwrotu cinania w
warunkach kruchych i podatnych deformacji.
Blok II. Pomiary elementów struktur tektonicznych za pomoc
kompasu geologicznego – wst p teoretyczny; pomiary na próbach,
zapis i przeliczanie danych. Operacje na siatkach stereograficznych.
Metody statystyczne w tektonice. Prezentacje programów
komputerowych w tektonice. Interpretacje przetworzonych danych.
Blok III. Elementy analizy odkształcenia: wybrane metody:
Ramsay’a (1967) ( rodek do rodka); Wellmana (1962); Rf'
/fi'i
Fry’a. Elementy analizy dynamicznej: wiczenia tablicowe z
rozwi zywania zada przy pomocy koła i obwiedni Mohra.
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
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Earth sciences websides –
http//www.websides.noaa.gov/guide/sciences/earth/earth.html.
http://pangea.stanford.edu/projects/structural_geology/

