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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
wchodz cych w zakres danego modułu

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
wiczenia terenowe z geologii złó – zło a ewaporatów
Poznanie budowy geologicznej zło a soli; zapoznanie si z prac
geologa kopalnianego;
WB.ING-80
polski
W zakresie wiedzy student:
Student poznaje podstawowe elementy budowy geologicznej i
składu petrologicznego, charakterystyczne dla złó ewaporatów
(K_W04+).
W zakresie umiej tno ci student:
Student potrafi zinterpretowa poznane elementy budowy w
aspekcie genezy zło a (K_U04+).
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Student dostrzega wag pracy geologa kopalnianego oraz jego
relacje z innymi działami kopalni (K_K07+).
Fakultatywny
pierwsze stwo dla specjalizacji mineralogiczno-petrologicznogeochemicznej
studia drugiego stopnia
zimowy lub letni
Prof. dr hab. in . Zbigniew Sawłowicz
jw.

wiczenia terenowe jednodniowe w kopalni, wykład nt. zło a soli
Wieliczka
Geologia złó
14 h (6+8)

1 ECTS
udział w zaj ciach
14 h
napisanie eseju
10 h
Sumarycznie
24 h
Wprowadzaj cy wykład multimedialny, wiczenia terenowe,
napisanie eseju
Efekty sprawdzane poprzez ocen aktywno ci na wykładzie i w
terenie oraz jako ci eseju.
Udział we wprowadzaj cym wykładzie i wiczeniach terenowych;
przygotowanie eseju nt. wicze .
Zaliczenie z ocen na podstawie obecno ci, aktywno ci i
poprawno ci eseju.

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

Wizyta w kopalni podziemnej soli, problematyka eksploatacji i pracy
geologa kopalnianego, budowa geologiczna zło a i jego geneza.
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