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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Geologia historyczna
Umiej tno rozró niania i szeregowania – w sekwencji
chronologicznej – skał z poszczególnych okresów geologicznych;
rozró nianie najwa niejszych cykli orogenicznych oraz
najwa niejszych taksonów flory i fauny poszczególnych okresów
geologicznych. Najwa niejsze facje i ich zmiany w czasie
geologicznym. Umiej tno skonstruowania ram paleogeograficznorodowiskowych dla poszczególnych okresów geologicznych w
Polsce i na wiecie.
WB.ING-19
polski
W zakresie wiedzy:
Student rozumie zło ono historii Ziemi, zachodz cych na niej
zmian i ich roli w kształtowaniu Ziemi i ycia na niej. Ponadto zna
podstawowe teorie nauk geologicznych, tak aby w pełni rozumie
zjawiska geologiczne i ich zwi zek z pozostałymi zjawiskami
przyrodniczymi (K_W01+++, K_W05+++);
zna podstawowe skamieniało ciami oraz główne linie ewolucyjne
organizmów ziemskich; zna genez i typ podstawowych osadów
współczesnych wraz z ich kopalnymi odpowiednikami (K_W08+++,
K_W09++).
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi makroskopowo rozpozna i opisa główne typy skał i
skamieniało ci (K_U03+); potrafi wykona proste badania i
ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U09+);
wyci ga prawidłowe wnioski na podstawie informacji
pochodz cych z ró nych ródeł (K_U12++);
W zakresie kompetencji społecznych
Student potrafi współpracowa w grupie, z innymi, dopasowuj c si
do powierzonej mu funkcji (K_K02+); potrafi przestrzega zasad
etyki zawodowej oraz zasad poszanowania i przedstawiania
pogl dów innych (K_K04+)

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów

obowi zkowy

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

semestr zimowy
koordynator kursu dr hab. Mariusz K dzierski (wykład)
dr Michał Stachacz ( wiczenia)
jw.

Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych

III rok studiów 1-go stopnia,

3-godziny wykładu/tydzie przez 15 tygodni i wiczenia 2 godziny
tygodniowo przez cały semestr zimowy; mo liwe konsultacje w
miar indywidualnych potrzeb w wyznaczonych godzinach (2 razy w
tygodniu);
Geologia dynamiczna; Podstawy paleontologii; Sedymentologia
Wykłady - 45 godzin; wiczenia – 30 godzin

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

6 punktów ECTS
Aktywno
nakład pracy
Udział w wykładach
45h
Udział w wiczeniach
30h
Przygotowanie si do wicze
10 h
Przygotowanie si do zaliczenia
20h
Przygotowanie si do egzaminu
40h
Konsultacje
10h
Suma
155 h
Wykłady, wiczenia, konsultacje, internetowy blog naukowy i forum
dyskusyjne.
Wykłady w formie prezentacji multimedialnej. W programie filmy;
zapoznanie z klasycznymi – przełomowymi - pracami z dziedziny
geologii historycznej; panele dyskusyjne dotycz ce najciekawszych
aspektów ewolucji Ziemi jako planety; najciekawszych etapów
ewolucji ycia na Ziemi, np. form przej ciowych ryby-płazy, gadyptaki.
Na wiczeniach przedstawiana jest paleogeografia oraz rozkład facji
w Polsce i Europie, studenci zapoznawani s z okazami typowych
facji, które lokalizuj oraz datuj na podstawie interpretacji
rodowiska powstania i skamieniało ci.
Efekty z zakresu wiedzy sprawdzane w oparciu o kolokwia oraz
Egzamin pisemny;
Efekty z zakresu umiej tno ci i kompetencji sprawdzane w trakcie
wicze dotycz cych znajomo ci tabeli stratygraficznej,
rozpoznawania
okazów charakterystycznych facji i skamieniało ci oraz
paleogeografii Europy ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski.
wiczenia zaliczane na podstawie kolokwiów cz stkowych,
Rozpoznawania okazów litologicznych z przyporz dkowaniem do
Poszczególnych okresów.
Kolokwia w formie indywidualnych pyta (punktacja od 1 do 10,
zaliczenie – od redniej 6 pkt.), rozpoznawanie okazów litologicznopaleontologicznych (wymagane rozpoznanie stratygraficznopaleogeograficzne co najmniej połowy okazów), znajomo tabeli
stratygraficznej (wymagana całkowita znajomo tabeli do poziomu
pi ter stratygraficznych wraz z podziałami regionalnymi).
Wykład zaliczany na podstawie pisemnego egzaminu składaj cego
si z czterech losowych pyta o ró nym stopniu trudno ci. Ka dy
otrzymuje jeden, niepowtarzalny i przypadkowy zestaw pyta . Jedno
pytanie dotyczy podziałów stratygraficznych oraz wieku
bezwzgl dnego granic stratygraficznych, drugie pytanie dotyczy
definicji poj z zakresu historii Ziemi, trzecie pytanie dotyczy opisu
wybranego zagadnienia z geologii historycznej a w czwartym pytaniu
nale y wybra zdania prawdziwe z 20 opisuj cych wybrane
zagadnienie z historii Ziemi. Pytania oceniane s procentowo od 0 do
1. Minimum potrzebne do zaliczenia na dst wynosi 50% (0.5).
Tre kursu: Przedmiot dotyczy historii geologicznej Ziemi i
podstawowych metod jej rekonstrukcji. Wykłady przedstawiaj
pogl dy na temat powstania Ziemi oraz prezentuj w porz dku
chronologicznym jej ewolucj , a w szczególno ci rozwój litosfery i
hydrosfery (paleogeografia, paleokontynenty, paleooceany, morza
epikontynentalne, eustatyka, prowincje facjalne, orogenezy), biosfery

(powstanie i główne etapy ewolucji biologicznej, radiacje i kryzysy,
wielkie wymierania, paleobioprowincje) oraz klimatu. Przedstawione
fakty stanowi podstaw rozwa a o naturze procesów
geologicznych kształtuj cych Ziemi i ich wzajemnych zwi zkach
oraz prawidłowo ciach determinuj cych te procesy.
Skamieniało ci jako narz dzia badania genezy skał
osadowych. Paleoekologia i aktualizm geologiczny. Prekambr:
kryteria podziału i pocz tki ycia na Ziemi. Paleozoik: wydarzenia
paleogeograficzne i tektoniczne, prowincje facjalne i
biogeograficzne. Mezozoik: kryteria podziału, paleogeografia i facje.
Kenozoik: paleogeografia i rozwój facjalny, fałdowania alpejskie,
zlodowacenia.
Zakres wicze : Celem wicze jest poznanie historii geologicznej
Polski, na podstawie dost pnej literatury geologicznej (w tym map
paleogeograficznych) ilustrowanej okazami skał i skamieniało ci, po
zapoznaniu si z podstawowymi metodami analizy i syntezy
stratygraficznej. Prekambr, paleozoik, mezozoik oraz kenozoik na tle
zarysu geologii regionalnej Polski.
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
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