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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
Przygotowanie studentów do umiej tno ci samodzielnego wyboru i
formułowania tematyki z dziedziny przeszło ci geologicznej Ziemi i
uzasadnienia tego wyboru. Zbieranie, przygotowywanie i
organizowania informacji oraz ich przedstawiania w formie
prezentacji.
WB.ING-58
polski
W zakresie wiedzy:
Zna podstawowe poj cia i terminy geologiczne oraz zaznajamia si z
głównymi kierunkami bada geologicznych, nowych technologii i
nowych teorii dotycz cych dziejów Ziemi i ewolucji ycia na niej
(K_W13++, K_W14+)
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi ze zrozumieniem czyta naukow literatur
geologiczn po polsku oraz nieskomplikowane teksty po angielsku;
potrafi dotrze do ródeł informacji (w tym internetowych);
poprawnie wyci ga wnioski na podstawie ró nych ródeł; potrafi
przygotowa prezentacj oraz dokumentacj z powołaniem na ródła
po polsku i streszczenie po angielsku;
(K_U06+, K_U07++, K_U13+, K_U15+ )
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
W trakcie opracowania zagadnie student rozumie potrzeb dalszego
kształcenia si oraz uzupełniania swojej wiedzy geologicznej wraz z
post pem nauki (K_K01+); tematy realizuje si w grupach, gdzie
ka dy uczestnik jest w stanie dopasowa si do swojej funkcji w
grupie oraz zaplanowa i zrealizowa postawione przed nim cele
(K_K02+, K_K03+)
Fakultatywny
zalecany dla III roku studiów pierwszego stopnia
Letni
koordynator kursu Dr Michał Stachacz
jw.

Seminarium i konwersatorium
Podstawy paleontologii, Sedymentologia, zalecana Geologia
historyczna
15 godzin
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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

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

Udział w zaj ciach
15h
Przygotowanie si do zaj
15 h
Opracowanie sprawozdania
20 h
Suma
50 h
Konwersatorium podczas którego studenci przedstawiaj
opracowane samodzielne materiały; panel dyskusyjny;
opracowywanie sprawozda w formie pisemnej
Efekty sprawdzane na podstawie umiej tno ci opracowania
zagadnienia; dotarcia do materiałów ródłowych; umiej tno ci
merytorycznej polemiki z istniej cymi tezami; zaanga owanie w
dyskusj podczas panelu.
Zaliczenie z ocen na podstawie jako ci prezentacji oraz
przygotowanych streszcze wyst pie (w przypadku wi kszych
tematów dopuszcza si prace zbiorowe).
W ród tematów poruszanych na seminarium znajd si zagadnienia
zwi zane z wczesnymi etapami tworzenia si skorupy ziemskiej,
oceanów, atmosfery; powstaniem i ewolucj
ycia na Ziemi;
zlodowaceniami w dziejach Ziemi; zmianami klimatu i wielkimi
wymieraniami. Dla zainteresowanych przewiduje si
grupy
dyskusyjne omawiaj ce najwcze niejsze etapy powstania
Wszech wiata i jego ewolucji do momentu tworzenia si układów
planetarnych i planet oraz wybrane teorie dotycz ce rozwoju ycia
na Ziemi oraz ewolucji hominidów.
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