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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Seminarium magisterskie
Przygotowanie i przedstawienie kolejnych etapów pracy
magisterskiej
WB.ING-32 i WB.ING-32L
polski
W zakresie wiedzy:
Absolwent seminarium zna praktyczne zasady planowania,
realizacji i finansowania prac badawczych z zakresu nauk
geologicznych. Zna zasady i sposoby referowania wyników
bada . Zna zasady ochrony własno ci intelektualnej i prawa
autorskiego (K_W09+, K_W11++, K_W12++, K_W14+++).
W zakresie umiej tno ci:
Student czyta ze zrozumieniem prace specjalistyczne z zakresu
nauk geologicznych; potrafi przygotowa i wygłosi referat
naukowy w j zyku polskim i angielskim posługuj c si
terminologi specjalistyczn z zakresu nauk geologicznych;
na poziomie zaawansowanym potrafi kompetentnie i krytycznie
oceni tre referatów naukowych z zakresu nauk
geologicznych;
wykazuje umiej tno prowadzenia dyskusji naukowej w j zyku
polskim i angielskim; potrafi poprawnie zaplanowa
harmonogram i metody standardowych bada geologicznych;
potrafi zebra i zinterpretowa dane empiryczne, tak e przy
u yciu metod statystycznych;
na poziomie zaawansowanym interpretuje wyniki bada
geologicznych. Student potrafi zaplanowa swoj dalsz karier
zawodow . (K_U02++, K_U03+, K_U04++, K_U05+++, ,
K_U07+, K_U09++, K_U10++, K_U11++, K_U12++).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie
potrzeb ci głego jej uzupełniania w oparciu o ródła naukowe
i popularnonaukowe (K_K01+++, K_K06+++, K_K08++);
ma wiadomo znaczenia profesjonalizmu, przedsi biorczo ci,
konieczno ci przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania
ró norodno ci pogl dów (K_K05++, K_K09++).
obowi zkowy
I studiów 2-go stopnia
Zimowy i letni
Koordynatorzy: prof. dr hab. M. Adam Gasi ski, prof. dr hab. in . Z.
Sawłowicz, Prof. dr hab J. Szulc
Dr hab. in . M. Cieszkowski,prof. UJ, prof. dr hab. M. Adam
Gasi ski, prof. dr hab. M. Michalik, dr hab. M. Rospondek, dr hab.
M. Skiba, prof. dr hab J. Szulc, prof. dr hab. in . Z. Sawłowicz
Zapraszani s te opiekunowie poszczególnych prac magisterskich
jak te specjali ci w zakresie tematyki prac.
j.w

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,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu
Tre ci modułu kształcenia

Seminarium prowadzone w grupach
Wybrana tematyka pracy magisterskiej i opiekun
30 + 30 = 60 godzin na rok

O + 5 ECTS
Udział w seminarium
30 + 30
Praca własna studenta
40 + 40
Suma
140
Referowanie przez studentów tematów wskazanych przez
prowadz cego seminarium oraz moderowana przez prowadz cego
seminarium dyskusja nad tre ci , problematyk i jako ci referatu.
Ich liczb i terminy ustala na pocz tku semestru prowadz cy
seminarium
Efekty sprawdzane poprzez ocen poprawno ci wygłoszonego
referatu pod wzgl dem merytorycznym, redakcyjnym oraz sposobu
prezentacji oraz poprzez ocen dyskusji, w tym odpowiedzi na
pytania prowadz cego seminarium
Zaliczenie na podstawie obecno ci, aktywno ci oraz pozytywnie
zaliczonych referatów

Obja nienie tematów i tez prac magisterskich, ich zakresu,
planowanych i stosowanych metod bada , wykonanych prac
terenowych i laboratoryjnych; referowanie wybranych zagadnie z
literatury. Prezentacje poddawane s pod dyskusj i ocen
prowadz cych seminarium pracowników, promotorów i
zaproszonych go ci, a tak e studentów.
Realizacja poprzez wygłaszanie referatów dotycz cych zarówno
metodyki bada , jak te kolejnych etapów realizacji pracy
magisterskiej.

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

Literatura podstawowa:
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