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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne pierwszego 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

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Geologia dynamiczna
Poznanie podstawowych procesów geologicznych kształtuj cych
glob ziemski, rozpoznawanie minerałów skałotwórczych i
podstawowych rodzajów skał.
WB.ING-4 i WB.ING-8
polski
Wiedza:
Student wykazuje znajomo podstawowych procesów
geologicznych kształtuj cych glob ziemski (K_W01+++, K_W05+,
K_W06++, K_W07 ++, K_W09++, K_W10+, K_W11+,
K_W13+++).
Umiej tno ci:
Student rozpoznaje minerały skałotwórcze i podstawowe rodzaje
skał, oraz interpretuje warunki ich powstania, rozpoznaje
podstawowe struktury sedymentacyjne; potrafi wykona
podstawowe pomiary kompasem geologicznym; interpretuje mapy
geologiczne, sporz dza przekroje geologiczne z mapy,
(K_U01+, K_U02+, K_U03++).
Kompetencje:
Ma wiadomo ró nych mo liwo ci interpretacji zjawisk
przyrodniczych (K_K04+)
Student ma wiadomo konieczno ci poszerzania swojej wiedzy w
zakresie procesów geologicznych (K_K01++, K_K07++).
obowi zkowy do zaliczenia I roku studiów
I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
zimowy i letni
Koordynator kursu: dr hab. Michał Gradzi ski (w),
dr El bieta Machaniec ( w) dr Patrycja Wójcik-Tabol i doktoranci
dr hab. Michał Gradzi ski

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych; pokazy filmów,
zwi zanych tematycznie z zagadnieniami wykładów; wiczenia
praktyczne obejmuj ce rozpoznawanie podstawowych minerałów i
skał; wiczenia praktyczne w posługiwaniu si kompasem oraz w
interpretacji podstawowych map geologicznych.
Prerekwizyty nie wymagane
Wykłady: 75 godzin (45 + 30)
wiczenia: 60 godzin - I semestr
30 godzin – II semestr

11 punktów ECTS
Udział w wykładach – 70 h
Udział w wiczeniach – 60 + 30 h
Przygotowanie do wicze – 20 h

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Przygotowanie esejów lub prezentacji – 5 h
Przygotowanie si do zaliczenia wicze (opanowanie materiału,
przygotowanie do kolokwiów, testów i rozpoznawania minerałów i
skał) – 20 h
Przygotowanie do egzaminu – 65 h
Ł cznie: 275 h
Wykłady raz w tygodniu 3 godziny lekcyjne – 15 tygodni w
semestrze zimowym oraz 10 tygodni w semestrze letnim. wiczenia
praktyczne poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym w formie
pokazu multimedialnego a nast pnie wiczenia praktyczne z
okazami minerałów skałotwórczych poszczególnych grup skał,
okazami skał; zagadnienia teoretyczne dotycz ce wyst powania skał
przygotowywane przez studentów w formie prezentacji lub esejów.
wiczenia: dwa razy w tygodniu po 2 godziny tygodniowo, 15
tygodni w semestrze zimowym; trzy godziny tygodniowo przez 10
tygodni w semestrze letnim.
Konsultacje (zarówno regularne, jak te organizowane w
indywidualnych przypadkach).
Efekty z zakresu wiedzy:
Sprawdzane w formie kolokwiów przeprowadzanych na
wiczeniach, testów, esejów lub prezentacji oraz egzaminu
testowego na zako czenie kursu.
Efekty z zakresu umiej tno ci:
Sprawdzane na bie co podczas rozpoznawania przez studentów
minerałów i skał oraz struktur sedymentacyjnych na zaj ciach oraz
w trakcie zalicze poszczególnych grup skał (osobno skał
magmowych, osadowych i metamorficznych). Prace graficzne oraz
ocena posługiwania si kompasem geologicznym sprawdzaj ce
wiedz i umiej tno ci praktyczne w zakresie podstaw kartografii.
Efekty z zakresu kompetencji:
Sprawdzanie przygotowania si studentów w zakresie wiedzy
wykraczaj cej poza materiał zawarty w podr czniku bazowym (np.:
eseje; omówienie okazów kolekcjonerskich studentów); ci głe
odwoływanie si i sprawdzanie wiedzy „wstecz”; przyznawanie
dodatkowych punktów za aktywno i wiedz wykraczaj c poza
podstaw .
Sprawdzane poprzez ocen staranno ci i terminowo ci
przygotowania własnych materiałów pomocniczych do wicze oraz
prac graficznych w cz ci kartograficznej, ocen obecno ci i
aktywno ci na zaj ciach i ocen pracy w parach i grupach.

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

WICZENIA SEMESTR I:
- Warunkiem zaliczenia cz ci teoretycznej (kolokwia i testy) jest
uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów do zdobycia
w danym roku; ocena za cz
teoretyczn wystawiana według
przedziałów procentowych:
- Warunkiem zaliczenia cz ci praktycznej - obejmuj cej
makroskopowe rozpoznawanie minerałów i skał jest uzyskanie
minimum 60% maksymalnej liczby punktów mo liwych do
zdobycia w danym roku, przy czym ka da grupa skał (skały
magmowe, osadowe, metamorficzne) podlega ocenie osobno i musi
by zaliczona pozytywnie; ocena za cz
praktyczn wystawiana
według przedziałów procentowych;
poprawa cz ci teoretycznej odbywa si w formie testu i obejmuje

wiedz z całego semestru;
-poprawa cz ci praktycznej ma form ponownego zaliczenia
niezaliczonej grupy skał;
Ocena ko cowa stanowi redni ocen z cz ci praktycznej i
teoretycznej; w przypadku oceny „na pograniczu” wi ksz wag ma
ocena z cz ci praktycznej. Dodatkowy wpływ na ocen ko cow
ma aktywno i zaanga owanie studenta podczas pracy na zaj ciach,
terminowo oddawania prac, itp.
WICZENIA SEMESTR II:
Warunkiem zaliczenia jest:
- uzyskanie (ł cznie) 60 % z mo liwych do uzyskania punktów w
trzech kolokwiach
- oddanie i zaliczenie prac graficznych.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w I terminie, istnieje
mo liwo jednokrotnej poprawy – test z cało ci materiału.
Oceny z cz ci praktycznej i teoretycznej w semestrze I oraz oceny
ko cowe z wicze w I jak i II semestrze wystawiane s według
przedziałów procentowych:
60% punktów – 3,0
68% punktów – 3,5
76% punktów – 4,0
84% punktów – 4,5
91% punktów – 5,0
Zaliczenie wicze z I i II semestru jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu.
EGZAMIN:
warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50%
maksymalnej ilo ci punktów mo liwych do uzyskania w danym roku
Tre ci modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej

Tre kursu: Struktura Ziemi, a zwłaszcza litosfery, minerały i ich
własno ci fizyczne, główne rodzaje skał, paleomagnetyzm, strumie
cieplny, czas geologiczny, plutonizm, wulkanizm, powierzchniowe
procesy geologiczne: wietrzenie, erozja, ruchy masowe, współczesne
i kopalne rodowiska sedymentacyjne ( rodowisko eoliczne,
fluwialne, glacjalne, morskie), diageneza, metamorfizm, wody
podziemne i ich ochrona, zjawiska krasowe, tektonika, trz sienia
ziemi, hipoteza Wegenera, tektonika płyt litosferycznych, pasma
orogeniczne i ich powstanie, surowce w tym ropa naftowa i gaz
ziemny, skutki działalno ci antropogenicznej.
Zakres wicze : Charakterystyka, opis i makroskopowe
rozpoznawanie minerałów skałotwórczych, skał: magmowych,
metamorficznych i osadowych, klasyfikacja skał, okre lanie genezy
skał.
Mapa geologiczna, jej typy i elementy. Parametry zalegania
warstwy. Posługiwanie si kompasem geologicznym. Teoretyczne
zasady intersekcji geologicznej Metody interpretacji i wykre lania
linii intersekcyjnych. Czytanie map, wykonywanie przekrojów
geologicznych. Elementy sedymentologii: struktury sedymentacyjne,
struktury erozyjne, struktury deformacyjne, struktury biogeniczne.
Rozpoznawanie makroskopowe struktur w skałach.

i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu
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