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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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
wiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
Praktyczne poznanie wa niejszych aspektów budowy geologicznej
jednostek Karpat fliszowych.
WB.ING-42
polski
W zakresie wiedzy student:
- na pogł bionym poziomie zna genez skał osadowych formacji
turbidytowych oraz zasady wydzielania jednostek
litostratygraficznych (K_W04+)
- ma poszerzon wiedz praktyczn o budowie geologicznej Karpat
fliszowych (K_W08++)
- ma wiedz na temat potencjalnych skał macierzystych i kolektorów
dla w glowodorów w Karpatach fliszowych, zna histori wydobycia
weglowodorów w Karpatach fliszowych (K_W05 +++)
- zna zasady prowadzenia obserwacji terenowych ze szczególnym
uwzgl dnieniem zachowania swojego bezpiecze stwa i innych
(K_W13+)
W zakresie umiej tno ci student:
- rozpoznaje jednostki litostratygraficzne charakterystyczne dla
poznanych profili Karpat fliszowych
- potrafi oceni warto gospodarcz poznanych kompleksów
skalnych (K_U08++)
- potrafi napisa krótkie opracowanie dotycz ce poznanych profili w
oparciu o własne obserwacje i dane literaturowe (K_U10 ++)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych student:
- rozumie potrzeb dalszego kształcenia si i uzupełniania wiedzy
geologicznej o budowie regionalnej Karpat (K_K_02+, K06 ++
- stosuje zasady BHP w terenie K_K07++)
obowi zkowy do uko czenia całego toku studiów
I rok studiów 2-go stopnia
letni
Dr Rafał Chody
Dr hab. in . Marek Cieszkowski, prof. UJ; dr hab. Stanisław
Leszczy ski, prof. UJ, prof. Alfred Uchman
j.w

Wprowadzenie w formie seminarium, bazuj cym na przygotowaniu
studentów w oparciu o zalecone pozycje literatury; prowadzenie
obserwacji w odsłoni ciach i prowadzenie notatnika terenowego (w
tym opis odsłoni , rysunki/szkice odsłoni , pomiary poło enia
warstw, uproszczone profile litologiczne, itp.)
zalecana Geologia Karpat
4 godz. sem. i wiczenia terenowe - 50 godz.

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

3 punkty ECTS
Udział w seminarium 4 h
Udział w wiczeniach terenowych
Prace kameralne i przygotowanie
do zaliczenia
Suma

50
21 h
75 h

Seminarium wprowadzaj ce i praktyczne zaj cia terenowe po 10
godzin przez 5 dni w maju
Efekty kształcenia:
- z zakresu wiedzy: (K_W04+, K_W08++, K_W05 +++, K_W13+)
sprawdzane w formie pisemnego opracowania ko cowego
- z zakresu umiej tno ci: (K_U08++, K_U10 ++) sprawdzane w
formie pisemnego opracowania ko cowego oraz sprawdzania
sposobu prowadzenia notatnika terenowego
- z zakresu kompetencji personalnych i społecznych: (K_K_02+,
K06 ++, K_K07++) sprawdzane bezpo rednio w trakcie zaj
terenowych w formie obserwacji studentów podczas ich pracy przy
odsłoni ciach

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

Forma zaliczenia modułu to zaliczenie na ocen . Na ocen ko cow
wpływ maj takie elementy jak: aktywno studenta w obserwacji
odsłoni , prawidłowo prowadzony notatnik terenowy, wynik
opracowania pisemnego sprawdzaj cego stan wiedzy studenta
dotycz cy budowy regionalnej Karpat fliszowych.

Tre ci modułu kształcenia

Tematyka kursu: Kurs wprowadza w budow geologiczn Karpat
fliszowych od Beskidu l skiego i Beskidu Małego poprzez Pogórze
Lanckoro skie, Pogórze Wi nickie i Pogórze Ro nowskie, Beskid
Wyspowy, Beskid Niski, Doły Jasielsko-Sanockie po Bieszczady. W
trakcie wicze terenowych studenci poznaj niemal kompletny
profil utworów płaszczowiny l skiej (od kimerydu po oligocen) i
dukielskiej (od senonu po oligocen), a tak e cz ciowo utwory
płaszczowin: pod l skiej, grybowskiej, przedmagurskiej i
magurskiej (płaszczowin magursk poznali pełniej na kursie z
kartografii geologicznej), jak równie stanowiska utworów
transgresyjnych miocenu na fliszu i miocenu w zapadlisku
przedkarpackim. Oprócz problematyki litostratygraficznej studenci
na ywo obserwuj zjawiska sedymentologiczne (struktury
sedymentologiczne turbiditów, osuwiska podmorskie, olistostromy),
działalno magmow (intruzje cieszynitów), mineralizacje,
skamieniało ci ladowe, struktury tektoniczne, a tak e współczesne
procesy geologiczne. Na kursie poruszana jest problematyka
zło owa ropy naftowej i gazu w Karpatach fliszowych i zapadlisku
przedkarpackim oraz wybrane zagadnienia hydrogeologiczne, w tym
dotycz ce wód mineralnych w Karpatach.
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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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