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 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 
A. Formy: 

 wykład 
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  

nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

42 1,5 udział w egzaminie 2 
udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany) 10 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu 40 40 1,5 

C. Liczba godzin: 30, w tym:  
wykład: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 82 
Łączna liczba punktów ECTS: 3 

Cykl dydaktyczny 
rok akademicki II/semestr zimowy  

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
 egzamin 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 egzamin pisemny: testowy / z pytaniami otwartymi / dłuższa wypowiedź 

pisemna (rozwiązywanie problemu) 

C. Podstawowe kryteria 
Wykład 
 uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej i Mineralogii z elementami krystalografii. 
B. Wymagania wstępne:  
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Cele przedmiotu 
Wykład: Znajomość geologicznych warunków powstania i występowania złóż. Zapoznanie z budowę geologiczną najważniejszych i 
największych polskich oraz światowych złóż omawianych zgodnie z klasyfikacją technologiczną: surowce energetyczne, metaliczne, 
chemiczne i skalne. 

 Treści programowe 
A. Problematyka wykładu 
A.1. Podstawowe definicje i klasyfikacje złóż. 
A.2. Procesy geologiczne prowadzące do powstania złóż. 
A.3. Genetyczna klasyfikacja złóż. 
A.4. Surowce energetyczne – charakterystyka najważniejszych złóż, ze szczególnym uwzględnieniem złóż polskich. 
A.5. Rudy metali – charakterystyka najważniejszych złóż, ze szczególnym uwzględnieniem złóż polskich. 
A.6. Surowce chemiczne – charakterystyka najważniejszych złóż, ze szczególnym uwzględnieniem złóż polskich. 
A.7. Surowce skalne – charakterystyka najważniejszych złóż polskich. 
A.8. Metody eksploatacji złóż kopalin i wpływ eksploatacji na środowisko. 

 Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Gabzdyl W., 1999. Geologia złóż, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 
Gruszczyk H., 1984. Nauka o złożach, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Konstantynowicz E., 1994. Geologia złóż kopalin. Kopaliny energetyczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
Laznicka P. , 2010. Giant Metallic Deposits. Future Sources of Industrial Metals, Springer 
Robb L., 2011. Introduction to ore-forming processes, Blackwell Publ. 
Smirnow W.I., 1986. Geologia złóż kopalin użytecznych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 
Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., 2003. Zasoby Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszwa 
Osika R. (red.)., 1987. Budowa geologiczna Polski, t. IV. Złoża surowców mineralnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Sokołowski J., 1990. Geologia regionalna i złożowa Polski. Wyd. Geologiczne, Warszawa 

 
B. Literatura uzupełniająca 

Bogda A., Kabała C., Karczewska A., Szopka K., 2010. Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój, Wyd. Uniw. Przyrodnicze-
go, Wrocław 
Gabzdyl W., Gorol M., 2008. Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych, Wyd. Politechniki Ślą-
skiej, Gliwice 

Efekty uczenia się 

Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 
(stopień 

realizacji) 

 
Opis efektu kształcenia 

 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

  WIEDZA 
W_1 K_W02+ posługuje się terminologią stosowaną w geologii złóż (treści programowe: A.1-8) egzamin pisemny 

W_1 K_W03+ 
K_W04+ 

rozumie związki między procesami fizycznymi i chemicznymi a powstawaniem 
złóż surowców mineralnych (treści programowe: A.2, A.3) egzamin pisemny 

W_2 K_W13+++ charakteryzuje rozmieszczenie złóż surowców mineralnych, zna ich zastosowanie 
(treści programowe: A.4-7) egzamin pisemny 

W_3 K_W19+ opisuje skutki poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych (treści pro-
gramowe: A.8) egzamin pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U17+++ analizuje warunki geologiczne występowania złóż surowców mineralnych (treści 
programowe: A.2-7) egzamin pisemny 

U_2 K_U21+ porównuje różne sposoby eksploatacji złóż i ocenia ich wpływ na środowisko 
przyrodnicze (treści programowe: A.8) egzamin pisemny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 K_K01+ śledzi najnowsze doniesienia o możliwości poszukiwania, pozyskiwania i wyko-
rzystania nowych złóż surowców mineralnych (treści programowe: A.4-8) 

dyskusja na wykła-
dzie 

 Kontakt 
Dr Ewa Szymczak: e.szymczak@ug.edu.pl 
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