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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

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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złó surowców u ytecznych
Umiej tno wykorzystywania wiedzy z zakresu geochemii
rodowiska; stosowanie geochemicznych metod badawczych oraz
wiedzy geochemicznej w rozwi zywaniu problemów z zakresu
ochrony rodowiska; rozpoznawanie i ocena zagro e
rodowiskowych.
WB.ING-118
polski
W zakresie wiedzy student:
− poznaje podstawowe metody bada i poboru próbek
− potrafi zastosowa odpowiednie procedury dla wła ciwych
zagro e
− potrafi rozpozna zwi zki pomi dzy ró nymi systemami
rodowiskowymi
− obja nia procesy zanieczyszczenia skał, gleb i wód
(K_W17++)
W zakresie umiej tno ci student:
− zyskuje umiej tno ł czenia zagadnie z ró nych dziedzin
zwi zanych z ochron rodowiska; potrafi oceni
zagro enia krótko- i długofalowe (K_U12++);
− nabywa umiej tno ci opracowania i prezentacji wybranych
zagadnie (K_U07+; K_U15+)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
- Student potrafi pracowa w kilkuosobowym
zespole, jest kreatywny i potrafi wyra a
merytoryczne opinie (K_K02+)
fakultatywny
od II roku studiów pierwszego stopnia,
zimowy
Prof. dr hab. in . Zbigniew Sawłowicz
jw.

wykłady, seminaria z prezentacjami studentów, dyskusje
brak wymaga
Wykłady – 15; seminaria – 15 godzin

2 ECTS
Udział w wykładach
Udział w seminarium
Przygotowanie si do seminarium

15h
15h
15 h

Przygotowanie do egzaminu
Suma
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

15 h
60 h

wykład w Powerpoint, prezentacje – w Powerpoint plus scenki
aktywno na zaj ciach, ocena prezentacji
zaliczenie prezentacji plus aktywno – zaliczenie bez oceny,
egzamin testowy - kryterium otrzymania oceny dst. z egzaminu
to 60% poprawnych odpowiedzi
Tre kursu: Poj cia podstawowe. Metody badania zanieczyszcze
chemicznych. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych, monitoring jako ci wód podziemnych i
powierzchniowych. Zanieczyszczenia gleb. Zanieczyszczenia
zwi zkami organicznymi wody i gleby. Monitoring rodowiska.
Rekultywacja rodowiska, likwidacja, przetwarzanie i składowanie
odpadów. Recykling. Wpływ kopalnictwa na rodowisko.
Podziemne składowanie materiałów. Zasady lokalizowania i
zabezpieczenia obiektów uci liwych dla rodowiska
przyrodniczego. Zmiany geochemii litosfery pod wpływem
działalno ci człowieka. Seminaria na wybrane tematy, np. ska enie
oceanu, recykling, erozja gleby, alternatywne ródła energii,
katastrofy geologiczne, itp.
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
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