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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
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
Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy ichnologii
WB.ING-74
polski
W zakresie wiedzy:
Student zna podstawowe poj cia i terminy z zakresu ichnologii,
kategorie etologiczne i toponomiczne skamieniało ci ladowych,
oraz ichnofacje (K_W01++).
Student posiada wiedz o zastosowaniu ichnologii w stratygrafii i
paleobiologii, zna podstawowe metody prowadzenia bada
ichnologicznych (K_W04+).
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi rozpozna podstawowe taksony skamieniało ci
ladowych, wyró ni ichnofacje, zastosowa analiz ichnofabrics,
wraz z interpretacj zmian natlenienia, konsystencji podło a i
zasolenia z cech ichnologicznych ( K_U02,+ K_U03+).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Zna ograniczenia swojego zasobu wiedzy i rozumie potrzeb jej
uzupełniania (K_K01+)
fakultatywny - dowolnego wyboru
Studia 2-go stopnia
semestr zimowy
prof. dr hab. Alfred Uchman
prof. dr hab. Alfred Uchman

Wykłady, wiczenia laboratoryjne, udost pnienie konspektu do zaj
(tekst w pdf), wskazanie literatury przedmiotu, konsultacje
Zalecane kursy: Podstawy paleontologii i Sedymentologia
14 godzin wykładu, 4 godziny wicze

2
Wykład – 14 h
wiczenia – 4 h
Przygotowanie si do kolokwium zaliczeniowego – 30 h.
Razem: 48 h.
Wykład w formie pokazu slajdów z komentarzem, demonstracja
okazów skamieniało ci ladowych, sporz dzanie opisów
skamieniało ci ladowych przez studentów i dyskusja.
Sprawdzenie efektów z zakresu wiedzy w oparciu o kolokwium
zaliczeniowe – ocena na podstawie punktacji znanej studentowi.
Efekty z zakresu umiej tno ci (K_U02,+ K_U03+) - sprawdzane w
poprawno ci opisów skamieniało ci ladowych na wiczeniach z
korekt „na bie co”.
Zapoznawanie z bogatym materiałem muzealnym i post pem
wiedzy biologicznej jest sprawdzeniem kompetencji (K_K01+)
Kolokwium zaliczeniowe w formie rozbudowanego testu
Do zaliczenia na ocen dostateczn wymagane jest uzyskanie

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

minimum 56 % przyj tej maksymalnej ilo ci punktów.
Wykład
Wprowadzenie do ichnologii, podstawowe terminy i definicje,
klasyfikacje (klasyfikacja topologiczna, etologiczna i inne). Analiza
ichnofacji: ichnofacje l dowe i rodowisk marginalnych (ichnofacje
Coprinisphaera, Scoyenia, Mermia, Psilonichnus, ichnofacje
płytkomorskie i gł bokomorskie (ichnofacje Skolithos, Cruziana,
Zoophycos, Nereites). Analiza ichnofabrics: podstawowe terminy,
zjawiska bioturbacji, ich opis i klasyfikacja: przegl d ichnofabrics z
ró nych facji i ich interpretacja. Ichnologiczne wska niki natlenienia
osadu, spoisto ci i zasolenia. Ichnologia w stratygrafii (problem
granicy kambr/prekambr w wietle ichnologii, stratygraficznie
u yteczne skamieniało ci ladowe, ichnologia w stratygrafii
sekwencyjnej). Paleobiologiczne i ewolucyjne aspekty ichnologii.
Metody stosowane w ichnologii.
wiczenia: Rozpoznawanie ró nych typów zachowania
skamieniało ci ladowych, przegl d podstawowych ichnotaksonów z
ró nych rodowisk i ich rozpoznawanie (głównie na bazie kolekcji w
Muzeum Geologii UJ)
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