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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
wiczenia terenowe – Tatry i Pieniny
Poznanie w warunkach terenowych głównych facji skał osadowych,
i skał krystalicznych, struktur tektonicznych, litostratygrafii oraz
elementów rozwoju morfologicznego polskiej cz ci Pienin,
południowej cz ci niecki podhala skiej oraz Tatr.
WB.ING-43
polski
W zakresie wiedzy:
Student posiada wiedz na temat głównych typów skał
krystalicznych, podstawowych facji skał osadowych, stratygrafii i
struktur tektonicznych oraz elementów rozwoju morfologicznego w
polskiej cz ci Pienin i Tatr oraz w południowej cz ci niecki
podhala skiej; (K_W04 +, K_W08+++)
W zakresie umiej tno ci:
potrafi rozpozna w terenie podstawowe typy skał i facje, potrafi je
zinterpretowa oraz oceni ich znaczenie w aspekcie
georó norodno ci, (K_U07+)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
w pracach terenowych, szczególnie w obszarach górskich stosuje
zasad bezpiecze stwa swojego i innych (K_K07++)
obowi zkowy
I rok studiów 2-go stopnia
letni
koordynator kursu: dr Tomasz Rychli ski
prowadz cy: prof. dr hab. M. Adam Gasi ski, prof. dr hab. Alfred
Uchman, dr Tomasz Rychli ski, dr hab. Michał Skiba, dr Patrycja
Wójcik-Tabol.
jw.

seminarium wprowadzaj ce i wiczenia terenowe (5 dni)
zalecany kurs Gologia Karpat
znajomo geologii regionalnej Polski
54 godz. (5 dni)

3 ECTS
udział w seminarium 4 h
udział w wiczeniach terenowych 50
przygotowanie do seminarium 10
przygotowanie do zaliczenia 12
suma
76
seminarium wprowadzaj ce 4 h + wiczenia terenowe

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

wiedza: sprawdzenie przygotowania przy omawianiu konkretnych
odsłoni w terenie lub kolokwium zaliczeniowe;
poprzez przygotowanie profili zbiorczych głównych jednostek
umiej tno ci; poprzez prawidłowe wykonanie profili głównych
jednostek na podstawie obserwacji izolowanych odsłoni .
kompetencje: obserwacje zachowania si studenta podczas prac
terenowych
Zaliczenie na ocen w oparciu o:
przygotowanie wst pne
aktywno w terenie, notatnik terenowy, sporz dzenie profili
ogólnych ogl danych tras i/lub jednostek, kolokwium zaliczeniowe
Wprowadzenie do geologii pieni skiego pasa skałkowego.
Prezentacja odsłoni ilustruj cych litostratygrafi i tektonik
jednostki czorszty skiej i pieni skiej. Przedstawienie zastosowania
mikro- i makroskamieniało ci do oceny wieku oraz paleo rodowiska
prezentowanych ogniw litostratygraficznych. Prezentacji petrografii i
genezy intruzji andezytów w Pieninach, na podstawie odsłoni cia w
kamieniołomie W ar. Wprowadzenie do geologii Tatr. Prezentacja
skał trzonu krystalicznego i przedstawienie ich genezy. Prezentacja
odsłoni skał osadowych jednostek wierchowych i reglowych
(jednostka kri nia ska i chocza ska) w Tatrach Zachodnich,
przedstawienie ich stratygrafii i rodowiska sedymentacji.
Prezentacja odsłoni skał ni szej cz ci paleogenu podhala skiego,,
przedstawienie ich stratygrafii i rodowiska sedymentacji.
Przedstawienie rozwoju górnictwa, problemów krasu i hydrogeologii
w Tatrach, rozwoju morfologicznego Tatr i południowej cz ci
Podhala, w tym zlodowace w Tatrach, rze by i utworów
polodowcowych z podkre leniem aspektu unikalno ci obiektów
przyrody nieo ywionej.
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
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