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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
wiczenia terenowe w regionie wi tokrzyskim
Zapoznanie studentów z budow strukturaln , stratygrafi , histori
geologiczn i zło ami surowców naturalnych regionu, a
szczególnie z ukształtowaniem utworów w reprezentatywnych
odsłoni ciach w obr bie masywu wi tokrzyskiego, jego osłony
permsko-mezozoicznej oraz przylegaj cych cz ci zapadliska
przedkarpackiego.
Pogł bienie umiej tno ci opisu ukształtowania strukturalnego,
petrologicznego i stratygraficznego skał w odsłoni ciach,
szczególnie skał osadowych, oraz rozpoznawania ich genezy.
Wdra anie zasad oceny odsłoni skał z punktu widzenia ochrony
przyrody. Pogł bianie zrozumienia wpływu eksploatacji surowców
naturalnych na rodowisko.
WB.ING-57
polski
W zakresie wiedzy:
Student zna budow i histori geologiczn regionu
wi tokrzyskiego, ma pogł bion wiedz o ukształtowaniu skał i
interpretacji ich genezy, ma pogł bion wiedz o surowcowym
znaczeniu ogl danych sukcesji skalnych; zna zasady
bezpiecze stwa i higieny pracy (K_W01++, K_W04++,
K_W13++).
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi dokumentowa obserwacje z zakresu petrografii,
sedymentologii, stratygrafii i geologii dynamicznej w terenie,
potrafi oceni ukształtowanie strukturalne, petrograficzne i
genetyczne skał na podstawie ich cech widocznych w
odsłoni ciach, potrafi sformułowa swoje stanowisko wobec
zasad i mo liwo ci rozpoznawania genezy skał (K_U07+,
K_U08+).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Student rozumie potrzeb dalszego kształcenia si ; potrafi
efektywnie pracowa wg wskazówek i jest zdolny do pracy
zespołowej w terenie i odpowiedzialny za bezpiecze stwo pracy;
Student potrafi by przedsi biorczy w swoim my leniu i
działaniu (K_K01+, K_K03++, K_K04 +, K_K07++, K_K09++).
obowi zkowy
II rok studiów 2-go stopnia (dla studentów rozpoczynaj cych studia
2-go stopnia w roku akademickim 2015/16)
semestr letni
koordynator kursu i prowadz cy dr hab. Stanisław Leszczy ski,
dr Mariusz K dzierski
jw.

Omawianie przez prowadz cych podstawowych aspektów budowy i
ewolucji geologicznej regionu. Pokazywanie, opis przez studentów
oraz obja nianie przez prowadz cych wa niejszych odsłoni
poszczególnych systemów stratygraficznych; studenci sporz dzaj
notatki z obja nie oraz dokumentuj opisowo i rysunkami
ukształtowanie skał w ogl danych odsłoni ciach
Geologia dynamiczna, geologia historyczna, podstawy paleontologii:

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

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

znajomo budowy Ziemi, procesów, które j kształtuj , szczególnie
procesów egzogenicznych oraz sposobu ich zapisu w skałach,
znajomo podstaw stratygrafii, paleontologii i historii Ziemi.
54 godziny (50 zaj

terenowych (5 dni) + 4

3 punkty ECTS
Aktywno
Nakład pracy
Udział w wiczeniach
50 h
Przygotowanie si do wicze
4h
Przygotowanie si do zaliczenia
20 h
Suma
74 h
Wykład na trasie kursu oraz wiczenia analizy i dokumentowania
budowy strukturalnej, stratygrafii, litologii i historii geologicznej
regionu w wybranych odsłoni ciach
Odpytywanie podczas kursu ze znajomo ci zagadnie omawianych
wcze niej (sprawdzenie wiedzy: K_W01++, K_W04++, K_W13++),
sprawdzanie umiej tno ci rozpoznawania cech skał oraz interpretacji
genezy skał, ponadto pisemne sprawdzanie wiadomo ci i
umiej tno ci po zako czeniu kursu (K_U07+, K_U08+). Zaliczanie
na podstawie udziału w kursie, dostatecznej znajomo ci zagadnie
kursu (sprawdzanie wiedzy K_W01++, K_W04++, K_W13++), oraz
umiej tno ci dokumentowania i interpretacji obserwacji
geologicznych (sprawdzanie umiej tno ci K_U07+, K_U08+), a
tak e sprawdzanie wykazanych wy ej kompetencji personalnych i
społecznych podczas grupowego opisu wybranych odsłoni
bezpo rednio w terenie (K_K01+, K_K03++, K_K04 +, K_K07++,
K_K09++).
Zaliczenie na podstawie oceny uczestnictwa studenta w zaj ciach,
notatnika terenowego – w tym pokolorowanej mapy oraz profilu
litostratygraficznego regionu wi tokrzyskiego, rozliczenia si z
okazów pobranych w terenie oraz pisemnego sprawdzianu
znajomo ci budowy i historii geologicznej regionu wi tokrzyskiego
(co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi na ocen dostateczn ).
Sprawdzian polega na przyporz dkowaniu haseł geologicznych do
ogl danych podczas kursu odsłoni .
Budowa strukturalna, stratygraficzna i petrograficzna regionu
wi tokrzyskiego oraz jego historia geologiczna. Analiza i opis
ukształtowania skał w odsłoni ciach (głównie skały osadowe
paleozoiku) oraz interpretacja ich genezy.
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