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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
wiczenia terenowe z geologii złó - zło a Zn-Pb
Umiej tno rozpoznawania minerałów i procesów geologicznych w
terenie na przykładzie zło a cynku i ołowiu.
WB.ING-79
polski
W zakresie wiedzy:
Student ma wiedz o budowie geologicznej złó cynku i ołowiu
(typu Mississippi Valley) na przykładzie rejonu l skokrakowskiego.
Poszerza wiedz z zakresu dyscyplin geologicznych
ukierunkowanych lub wykorzystywanych w poszukiwaniach złó
(K_W04+, K_W07+)
W zakresie umiej tno ci:
Student nabywa umiej tno rozpoznawania i oceny warunków
geologicznych sprzyjaj cych wyst powaniu złó cynku i ołowiu w
skałach osadowych, rozpoznaje minerały rudne i płonne.
Student wykazuje krytycyzm w stosunku do informacji z zakresu
nauk geologicznych, pochodz cych z ró nych ródeł;
(K_U04++, K_U08+)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Ma wiadomo zagro e wyst puj cych w kopalniach
podziemnych i zna podstawowe zasady BHP.
(K_K07+)
fakultatywny
studia 2-go stopnia
letni
dr hab. Mariusz Rospondek
dr hab. Mariusz Rospondek

wiczenia terenowe w kopalni cynku i ołowiu „Pomorzany”
poprzedzone wprowadzeniem; przygotowanie sprawozdania
Geologia złó
14 godzin ( 2 zaj cia seminaryjne + dzie zaj terenowych)

2 punkt ECTS
Aktywno
Udział w zaj ciach
Studia literaturowe
Przygotowanie eseju -sprawozdania
Suma

nakład pracy
14 h
16 h
20 h
50 h

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Zaj cia terenowe prowadzone w formie wicze w kopalni
poprzedzonych krótkim wprowadzeniem i dyskusj
Praca samodzielna polegaj ca na przygotowaniu tematu w formie
prezentacji wg wskazówek prowadz cego, a nast pnie napisaniu
eseju-sprawozdania podsumowuj cego zdobyt wiedz .
Sprawdzenie poprawno ci merytorycznej, stylistycznej i
terminowo ci wykonania sprawozda -esejów, składnikiem oceny
jest wykorzystanie sugerowanej na zaj ciach bibliografii; ocena
stopnia przygotowania do wicze terenowych w trakcie zaj .
Efekty z zakresu: wiedzy (K_W04++, K_W07++) sprawdzane
poprzez ocen poprawno ci merytorycznej sprawozda -esejów.
umiej tno ci: (K_U04++, K_U08+) - sprawdzane umiej tno ci
rozpoznawania mineralizacji na wiczeniach w kopalni, a krytycznej
oceny literatury na podstawie jako ci dyskusji ró nych pogl dów z
literatury w sprawozdaniu;
kompetencji: (K_K04++, K_K07+) – sprawdzane poprzez ocen
terminowo ci, staranno ci i rzetelno ci wykonania sprawozdana
(rzetelno ci cytowania faktów dyskutowanych w literaturze);
umiej tno ci korygowania tekstów wg wskazówek prowadz cego;

Forma i warunki zaliczenia, 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

ocena stopnia przygotowania do wicze terenowych w trakcie zaj
Zaliczenia na ocen .
Aktywno na zaj ciach terenowych w kopali i seminaryjnych
(stanowi 30% ko cowej oceny), zaliczenie na podstawie opanowania
wiadomo ci i eseju – sprawozdania (70%).
Tre kursu: Kurs z serii zaj zapoznaj cych studentów z budow
geologiczn wybranych złó w kopalniach. Niniejsze wiczenia
odbywaj si w podziemnej kopalni cynku i ołowiu w rejonie
Olkuskim „Pomorzany”. Omawiane zło e typu Mississippi
umiejscowione jest w triasowych skałach w glanowych. Po
zapoznaniu si ze zło em dyskusja dotycz ca jego pochodzenia.
Brak zwartych podr czników akademickich dotycz cych złó ,
literatura obowi zuj ca jest zbiorem artykułów, np.
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
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