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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
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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Metody poszukiwa złó
Zapoznanie z podstawowymi metodami poszukiwa złó surowców
mineralnych i energetycznych. Efektem kształcenia powinna by
umiej tno doboru odpowiednich metod w zale no ci od zadania
oraz umiej tno współpracy z geologami poszukuj cymi.
WB.ING-100
polski
W zakresie wiedzy: student posiada wystarczaj c wiedz nt.
metod i sposobów poszukiwania złó (K_W04+, K_W05++,
K_W06++)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:. student
powinien mie wiadomo społecznego znaczenia szeroko
zakrojonych poszukiwa i zagro e z tym zwi zanych (K_K07++,
K_K09++).
obowi zkowy do uko czenia całego toku studiów dla
specjalizacji GP;
fakultatywny dla specjalizacji SM i MPG,
Studia 2-go stopnia, II rok
zimowy
Prof. dr hab. in . Zbigniew Sawłowicz
jw.

Wykłady w Powerpoint
Geologia złó
Wykład - 15

1punkt ECTS
Aktywno
Udział w wykładach
Przygotowanie si do zaliczenia
Suma

15h

nakład pracy
12 h
27h

Wykład z u yciem MS PowerPoint prezentuj cy podstawy
poszukiwa oraz przykłady ich stosowania.
Efekty z zakresu wiedzy weryfikowane w oparciu o sprawdzian
testowy; kompetencje w trakcie dyskusji na wykładach.
Udział w wykładach oraz sprawdzian testowy (zaliczenie z ocen )

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

Wprowadzenie. Podstawy poszukiwa złó . Metodyka opróbowania
i analizy próbek. Kryteria wyst powania złó . Oznaki wyst powania
złó . Procesy migracji i rozproszenia, pierwiastki wska nikowe.
Badania litochemiczne. Badania wód i osadów rzecznych.
Charakterystyka gleb i ich badania. Badania ro linno ci i
atmochemiczne. Metody geofizyczne i remote sensing.
Poszukiwanie złó w glowodorów. Rozpoznawanie złó i ich
zasobów.
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