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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
Petrologia - praktikum
Doskonalenie praktycznych umiej tno ci z zakresu bada skał,
interpretacji ewolucji oraz modelowa petrologicznych.
WB.ING-55
polski
W zakresie wiedzy:
Student zna zasady opisu, klasyfikacj oraz genez
podstawowych grup skał
(K_W07+++)
W zakresie umiej tno ci:
Student posiada umiej tno makroskopowego opisu i
rozpoznawania podstawowej grupy skał i ich składników,
posiada umiej tno ich opisu z zastosowaniem mikroskopu
polaryzacyjnego
(K_U03+++, K_U04+++)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Student rozumie potrzeb dalszego kształcenia si ;
potrafi współpracowa z innymi, dostosowuj c si do
powierzonych zada i roli w grupie
(K_K01+)
fakultatywny
zalecany dla studentów II-go roku studiów 1-go stopnia
letni
dr hab. Mariusz Rospondek
dr Beata Dziubi ska
dr Maciej Kania
dr hab. Mariusz Rospondek

wiczenia praktyczne w sali dydaktycznej wyposa onej w
mikroskopy polaryzacyjne do wiatła przechodz cego;
Zalecane: Mineralogia optyczna
15 godzin wicze

1 punkty ECTS
Aktywno
nakład pracy
Udział w wiczeniach
15h
Przygotowanie si do wicze i zaliczenia
15h
Suma
30h
Zaj cia prowadzone w formie wicze praktycznych z u yciem
mikroskopów petrograficznych, poprzedzonych krótkim
wprowadzeniem i dyskusj zagadnienia. Praca samodzielna
polegaj ca na przygotowaniu opisu próbek skalnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

wg wskazówek prowadz cego; student podejmuje próby
samodzielnego rozpoznawania wcze niej nieznanych mu minerałów
skałotwórczych wg. klucza
4 tygodnie x 4 godziny
Sprawdzenie poprawno ci merytorycznej i stylistycznej opisów
(zgodno opisów ze standardem stosowanym w geologii oraz z
obowi zuj cymi klasyfikacjami petrograficznymi)
Efekty z zakresu wiedzy sprawdzane w oparciu o poprawno
merytoryczn opisów;
umiej tno ci: (K_U03+++, K_U04+++) sprawdzane w trakcie
kolokwiów i wykonywania opisów skał (makroskopowych i
mikroskopowych); ocena sprawozda z wykonanych wicze
wymagaj cych u ycia mikroskopu petrograficznego;
kompetencji: (K_K04++) – sprawdzane poprzez ocen prac
wykonywanych w grupach oraz realizacji zalece prowadz cych
(recenzji prac studentów) maj cych na celu wykonanie prac o
odpowiednim standardzie merytorycznym i technicznym (K_K01+).

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

Zaliczenie bez oceny
Zaliczenie na podstawie opanowania wiadomo ci i opracowania 4
esejów
Doskonalenie umiej tno ci samodzielnego wykonywania opisów
skał, oraz interpretacji wyników obserwacji (warunki powstawania
skał i procesy ich przeobra e ), analiza obrazu mikroskopowego
oraz opanowanie procedur pomiarowych (granulometria i analiza
modalna).
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