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

 wykład 
 ćwiczenia laboratoryjne 

 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

75 3 
udział w ćwiczeniach 30 

udział w egzaminie i 
zaliczeniu 3 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 12 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu i zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

15 
25 1 

przygotowywanie się 
do zajęć 10 

C. Liczba godzin: 60, w tym:  
wykład: 30 godzin 
ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 100 
Łączna liczba punktów ECTS: 4 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki II/semestr letni 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 Język wykładowy 
Język polski  

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia laboratoryjne: praca indywidual-

na/analiza przypadków 
 
 
 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia 
 egzamin 
 zaliczenie z oceną 

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

Ćwiczenia 
 2 kolokwia (część teoretyczna i praktyczna) 
 zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwa-

nia semestru 
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C. Podstawowe kryteria  
Wykład 
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
 

Ćwiczenia 
 Średnia arytmetyczna ocen z zaliczonych obu kolokwiów cząstkowych 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne: zaliczenie Geologii dynamicznej i Mineralogii z elementami krystalografii. 
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Zrozumienie mechanizmów procesów skałotwórczych.  Poznanie kryteriów klasyfikacji skał. 
Ćwiczenia: Nabycie umiejętności identyfikacji oraz opisu głównych minerałów skałotwórczych oraz podstawowych typów skał 
magmowych, osadowych i metamorficznych w badaniach mikroskopowych. 

 Treści programowe 
    A. Problematyka wykładu 
    A.1. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu petrografii. 
    A.2. Związki petrografii z innymi dyscyplinami nauk przyrodniczych. 
    A.3.Charakterystyka i klasyfikacje skał magmowych, osadowych i metamorficznych w odniesieniu do procesów endogenicznych 
           i egzogenicznych. 
 

B. Problematyka ćwiczeń  
B.1. Podstawy optyki kryształów. 

     B.2. Identyfikacja głównych typów skał z wykorzystaniem obserwacji mikroskopowych. 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):       
A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Manecki A., Muszyński M. (red.), 2008. Przewodnik do petrografii, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,  
Kraków 
Penkala T., 1971. Optyka kryształów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Bolewski A., Kubisz J., Żabiński W., 1981. Mineralogia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 
Borkowska M., Smulikowski K., 1973. Minerały skałotwórcze. Wyd. Geologiczne, Warszawa 

 
       A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 

 Ryka W., Maliszewska A., 1991. Słownik petrograficzny. Wyd. Geologiczne, Warszawa 
 

B. Literatura uzupełniająca 
            Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
            Kozłowski K., Żaba J., Fediuk F., 1986. Petrologia skał metamorficznych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice  
            Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1986. Zarys Sedymentologii, Wyd. Geologiczne, Warszawa 
 

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+ stosuje właściwą terminologię dla nauk petrologicznych (treści programowe A.1- 
3, B.1, B.2)  

egzamin pisemny 
kolokwia 

W_2 K_W03+ 
analizuje przebieg procesów skałotwórczych w oparciu o prawa fizyki (treści 

programowe A.2, A.3) 
egzamin pisemny 

 

W_3 K_W17+++  rozróżnia obiekty petrograficzne wykorzystując odpowiednie metody (treści 
programowe: A.3, B.2) 

egzamin pisemny 
kolokwia 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U16+++  
 

identyfikuje mikroskopowo minerały i skały oraz wyjaśnia ich genezę (treści 
programowe B.1, B.2) kolokwia 

 Kontakt 
Dr Monika Kasina: monika.kasina@gmail.com  
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