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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne pierwszego
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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Paleobiologia
Poznanie teorii i mechanizmów ewolucji. Zrozumienie ewolucji
wiata organicznego w ró nych ekosystemach.
WB.ING-75
polski
W zakresie wiedzy:
Student ma pogł bion wiedz z zakresu biologii i ekologii
umo liwiaj c dostrzeganie ró nic i podobie stw w kopalnych
paleo rodowiskach. Zna zasady opisu, klasyfikacj oraz wykazuje
wiedz o skamieniało ciach i kolejnych etapach ewolucji ycia na
Ziemi (K_W08+++).
W zakresie umiej tno ci:
Student potrafi:
- wyci ga wnioski paleoekologiczne i stratygraficzne na podstawie
zespołu skamieniało ci ro linnych i zwierz cych,
- wykorzystywa literatur paleobiologiczn krajow i obc w celach
porównawczych materiału kopalnego (K_U06 +++, K_U07 ++)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
- rozumie konieczno stałego wzbogacania wiedzy
- umiej tno komunikowania si oraz współdziałania z innymi w
roli zarówno członka jak i lidera grupy (K_K01 ++, K_K07 +++)

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi
i
nazwisko
osoby/osób
b d
egzaminuj cej/egzaminuj cych
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

obowi zkowy
dla II roku studiów 1-go stopnia
letni
dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

Wykłady i konwersatoria
Podstawy paleontologii
30 godzin w tym: 20 wykładu i 10 konwersatorium

3 ECTS
Udział w wykładach 20 h
Udział w konwersatorium 10 h

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Przygotowanie do konwersatorium 20 h
Przygotowanie si do egzaminu 25 h
Suma 75 h
Wykłady teoretyczne w formie prezentacji multimedialnych. Ka dy
blok tematyczny b dzie uzupełniony przez 15 minutowe prezentacje
przygotowane przez grupy studentów. Po ka dej prezentacji –
dyskusja merytoryczna
Efekty z zakresu:
wiedzy: (K_W08 +++ ) sprawdzane - poprzez egzamin.umiej tno ci:
(K_U06 +++) - sprawdzane w trakcie egzaminu
umiej tno ci: (K_U06 +++, K_U07 ++) - sprawdzane w trakcie
prezentacji przygotowanych przez studentów
kompetencji: (K_K01 ++, K_K07 +++) – sprawdzane poprzez ocen
prezentacji jak i zaanga owania w dyskusj nast puj c po
prezentacji wyników

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

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU – 65% cało ci oceny
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - 20% cało ci oceny
UDZIAŁ W DYSKUSJI– 15% cało ci oceny
Pocz tki ycia na Ziemi: biogeneza, najstarsze lady ycia na Ziemi.
Podstawowe teorie i mechanizmy ewolucji. Wielkie kryzysy
wymierania w historii wiata organicznego. Przegl d systematyczny
grup taksonomicznych bezkr gowców w ich aspekcie ewolucyjnego
przystosowanie w czasie do paleo rodowiska bytowania (aspekty
paleoekologii). Cechy diagnostyczne umo liwiaj ce interpretacje
warunków rodowiska bytowania i strategii yciowej danych
skamieniało ci.
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