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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
Preparatyka w mikropaleontologii
Poznanie zasad pobierania i preparatyki próbek osadów do bada
wybranych mikroskamieniało ci
WB.ING-40
polski
W zakresie wiedzy:
Student wie w jakich skałach mog wyst powa poszczególne grupy
mikroskamieniało ci; zna metody wydobywania ze skał i dalszej
preparatyki mikroskamieniało ci oraz nannoflory; poznaje
zagro enia zwi zane z prac w laboratorium przy u yciu
niebezpiecznych odczynników chemicznych. (K_W06++,
K_W13++).
W zakresie umiej tno ci:
Student umie pobra próbk skaln do celów preparatyki
mikropaleontologicznej; potrafi wykona preparat do bada
nanoplanktonu; przeprowadza proces maceracji próbki do bada
otwornicowych; potrafi dostosowa metod preparatyki do typu
skały i rodzaju skamieniało ci. (K_U01++, K_U05++)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Student ma wiadomo konieczno ci wykonywania bada
mikropaleontologiczny w sposób dokładny i profesjonalny; ma
wiadomo zagro e zwi zanych z kontaktem z substancjami
niebezpiecznymi (HF, ciekły azot) i potrafi zachowa si podczas
zagro enia (K_K04+, K_K07+++).
Obowi zkowy dla specjalizacji SM
I rok studiów drugiego stopnia
zimowy
Koordynator: dr in . Ewa Malata
dr hab. M. K dzierski i doktorant
dr in . Ewa Malata

Obja nienia i wiczenia praktyczne
zaj cia w systemie blokowym w ko cowej cz ci semestru
zimowego
Podstawy paleontologii
15 h zaj cia praktyczne - warsztaty

1 ECTS
udział w zaj ciach
przygotowanie sprawozda
suma

15 h
10 h
25 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

Obja nianie i pokaz w laboratoriach; samodzielne wykonanie
preparatów
sprawdzanie w trakcie zaj praktycznych poprawno ci stosowania
poznanych metod preparatyki;
zaliczenie na podstawie obecno ci, przygotowania sprawozdania
z poznanych technik preparacyjnych i wykonanie przewidzianych
preparatów.
Zasady pobierania i preparatyki próbek na badania: otwornic,
nanoplanktonu, konodontów. Wst pne przygotowanie próbek do
wydobycia mikro i nanno skamieniałosci. Dobieranie metody
preparatyki. Preparatyka przy u yciu soli glauberskiej i ciekłego
azotu. Techniki przygotowywania preparatów do obserwacji w
wietle przechodz cym. Techniki wybierania, segregacji i
przechowywania preparatów mikropaleontologicznych. Techniki
przygotowania okazów do fotografii SEM.
Preparation techniques for use of foraminifera in the
www.ucmp.berkeley.edu/.../Snyder&Huber.html
Micropalaeontological sampling, processing and counting by
Murray, J. & Rohling, E.J. et al. Microslides - storing your foraminifera
http://www.foraminifera.eu/microslides.html
inne materiały przygotowane przez prowadz cych

