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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Preorientacja zawodowa w zakresie geologii
WB.ING-24
polski
W zakresie wiedzy:
Student ma wiedz w zakresie podstawowych technik i narz dzi
badawczych stosowanych w naukach geologicznych. Rozumie
zwi zki mi dzy osi gni ciami nauk geologicznych a mo liwo ciami
ich wykorzystania w yciu gospodarczo-społecznym z
uwzgl dnieniem zrównowa onego gospodarowania surowcami i
u ytkowania terenu. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsi biorczo ci wykorzystuj cej wiedz z zakresu
nauk geologicznych (KW_14+, KW_16+, K_W17+)
W zakresie umiej tno ci
Jest w stanie wykona proste zadania badawcze i ekspertyzy z
zakresu geologii stosowanej pod kierunkiem opiekuna naukowego i
reprezentanta przemysłu surowcowego. Potrafi przygotowa w
j zyku polskim udokumentowane opracowanie zagadnie z zakresu
geologii stosowanej (K_U08+, K_U14+)
W zakresie kompetencji społecznych
Potrafi prawidłowo programowa realizacj zada wyznaczonych
przez siebie i innych; potrafi by przedsi biorczy w swoim my leniu
i działaniu (K_K03+, K_K08+)
obowi zkowy
III rok studiów 1-go stopnia
letni
dr hab. M. Cieszkowski prof. UJ – koordynator
dr hab. M. Cieszkowski prof. UJ, dr M. Kania,
prof. dr hab. in . Zbigniew Sawłowicz
jw.

Sesje panelowe i spotkania oraz zaj cia z przedstawicielami firm
geologicznych, wizytacje przedsi biorstw z szeroko rozumianej
bran y geologicznej.
Podstawy wiedzy z zakresu nauk geologicznych
15

1 ECTS
udział w spotkaniach 15 h
Udział własny studenta 10 h
suma
25 h
Udział studenta w zaj ciach, przygotowanie własnych projektów.
Efekty sprawdzane poprzez ocen jako ci przygotowanych

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

projektów a tak e aktywno ci i postawy w trakcie sesji i spotka .
Zaliczenie na podstawie obecno ci i przygotowanych projektów.

W trakcie spotka i sesji panelowych studenci zapoznaj sie z
wymaganiami i oczekiwaniami potencjalnych pracodawców - tj.
firm poszukiwawczych tak du ych (Orlen, Geofizyka Kraków.
PGNiG) jak i mniejszych (np. Wisent, Geokrak) co do zakresu
umiej tno ci i wiedzy niezb dnej d pracy w tych firmach. Ponadto
korzystaj c z faktu zatrudnienia wielu absolwentów studiów
geologicznych UJ w firmach zagranicznych (m.in. Shell,
Halliburton, ChemoStrat) studenci ING UJ maj mo liwo
zapoznania si z oczekiwaniami koncernów mi dzynarodowych.
Literatura b dzie polecana w zale no ci od tematyki projektów

