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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Interpretacja danych sejsmicznych w analizie systemów
naftowych
Wykorzystanie danych sejsmicznych w poszukiwaniach
w glowodorów.
WB.ING-95
polski
W zakresie wiedzy:
Student zna podstawowe cechy zapisu sejsmicznego niezb dne do
prowadzenia interpretacji stratygraficznych i tektonicznych, zna
sposoby wykorzystania danych sejsmicznych do prospekcji
naftowej, (K_W03+, K_W05++ )
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi zinterpretowa dane sejsmiczne obrazuj ce pasywn
kraw d kontynentu (stratygrafia sejsmiczna / sekwencyjna) oraz
rodowiska w glanowe; potrafi zinterpretowa dane sejsmiczne
obrazuj ce struktury ekstensyjne, inwersyjne, kompresyjne (z
obszarów orogenicznych), przesuwcze oraz solne; potrafi
zrekonstruowa scenariusze ewolucji geologicznej podstawowych
struktur tektonicznych; potrafi zidentyfikowa przy pomocy danych
sejsmicznych podstawowe pułapki dla w glowodorów; zna
podstawow terminologi dotycz c interpretacji danych
sejsmicznych w j zyku angielskim (K_U03+, K_U07+, K_U08+).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Student potrafi prawidłowo zaplanowa realizacj wyznaczonych
zada (K_K04 +)
fakultatywny
studia drugiego stopnia
letni
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wykłady, przykłady praktyczne, wiczenia
geologia dynamiczna, sedymentologia, analiza facjalna, tektonika,
geofizyka
30h (20h wykładów + 10h wicze )

2 ECTS

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

Aktywno
Nakład pracy
Udział w zaj ciach
30 h
Wykonanie wicze praktycznych
10 h
Przygotowanie do zaliczenia ko cowego
18 h
Suma
58 h
• Zaj cia w systemie blokowym w semestrze letnim
• Wykład przeplatany wiczeniami praktycznymi,
• Konsultacje przez cały czas trwania kursu, indywidualnie lub
grupowo w zale no ci od potrzeby.
Efekty z zakresu wiedzy i umiej tno ci sprawdzane poprzez analiz
zada wykonywanych podczas wicze oraz ocen poprawno ci
merytorycznej wykonanych wicze praktycznych oraz testowego
zaliczenie ko cowego (ocena wg. punktacji). Kompetencja
sprawdzana jest poprzez terminowe wykonanie wicze .
Zaliczenie z ocen na podstawie:
• Poprawnie wykonanych wicze praktycznych
• Zaliczenie ko cowe (testowe) na ocen
warunkiem otrzymania zaliczenia z testu jest uzyskanie minimum
60 % poprawnych odpowiedzi

Tre ci modułu kształcenia

Wykład: podstawy pomiarów sejsmicznych; podstawy stratygrafii
sejsmicznej i sejsmicznej analizy facjalnej dla rodowisk
silikoklastycznych i w glanowych; analiza danych sejsmicznych
obrazuj cych podstawowe typy rodowisk depozycyjnych (klastyki,
w glany, pasywne kraw dzi kontynentów); podstawy tektoniki
ekstensyjnej; analiza danych sejsmicznych obrazuj cych struktury
ekstensyjne; podstawy tektoniki inwersyjnej; analiza danych
sejsmicznych obrazuj cych struktury inwersyjne; podstawy tektoniki
kompresyjnej; analiza danych sejsmicznych obrazuj cych struktury
kompresyjne; podstawy tektoniki przesuwczej; analiza danych
sejsmicznych obrazuj cych struktury przesuwcze; podstawy
tektoniki solnej; analiza danych sejsmicznych obrazuj cych struktury
solne;
wiczenia: interpretacja profili sejsmicznych obrazuj cych systemy
klastyczne na pasywnej kraw dzi kontynentu, struktury ekstensyjne,
struktury kompresyjne, struktury solne

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

