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Nazwa przedmiotu

Mineralogia z elementami krystalografii

Kod ECTS

7.3.0050
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Tomasz Ciborowski
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 2

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz., Ćw. laboratoryjne: 45 godz.

Liczba punktów ECTS

6
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 4
Łączna liczba godzin: 106
- udział w wykładach: 30
- udział w ćwiczeniach: 45
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 6
- udział w konsultacjach: 25

Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 2
Łączna liczba godzin: 55
- przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia: 40
- zajęcia o charakterze praktycznym: 15

Cykl dydaktyczny

2013/2014 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną-
ćwiczenia laboratoryjne: komputerowe tworzenie
modeli kryształów, wykonywanie projekcji
stereograficznych, praca z okazami minerałów

-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin-
Zaliczenie na ocenę-

Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

dwa kolokwia-
Podstawowe kryteria oceny

Wykład:
Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z
Regulaminem Studiów UG, obejmujący zakresem materiał przedstawiony na
wykładzie i ćwiczeniach
Ćwiczenia:
Średnia arytmetyczna z ocen z zaliczonych obu kolokwiów cząstkowych

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Geologii dynamicznej

Mineralogia z elementami krystalografii #7.3.0050 | Strona 1 z 2



Mineralogia z elementami krystalografii #7.3.0050
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG

B. Wymagania wstępne
Znajomość i umiejętność rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych.

Cele kształcenia

Wykład:  Umiejętność  dostrzegania  związków  pomiędzy  występowaniem  i  genezą  minerałów  a  procesami  geologicznymi.  Zapoznanie  z
podstawowymi elementami krystalografii, układami, klasami i postaciami krystalograficznymi. Znajomość podstawowych minerałów, ich genezy i form
występowania w przyrodzie.
Ćwiczenia: Zapoznanie z najważniejszymi regułami krystalograficznymi i możliwością ich wykorzystania. Zdobycie umiejętności zastosowania
projekcji stereograficznej do przedstawienia morfologii kryształów. Umiejętność makroskopowej identyfikacji najważniejszych minerałów.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Struktura i forma kryształów (symetria, morfologia, powstawanie kryształów).
A.2. Elementy krystalochemii.
A.3. Własności fizyczne minerałów.
A.4. Metody rozpoznawania i badań minerałów.
A.5. Geneza minerałów.
A.6. Mineralogia szczegółowa (przedstawienie klasyfikacji i omówienie cech, własności i genezy najważniejszych minerałów).
B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Elementy symetrii kryształów.
B.2. Wyprowadzenie 32 klas krystalograficznych.
B.3. Tworzenie postaci krystalograficznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
B.4. Projekcje stereograficzne kryształów.
B.5 . Rozpoznawanie minerałów.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć
Penkala T., 1961. Elementy mineralogii i krystalografii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W., 1990. Mineralogia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Bolewski A.,1982. Mineralogia szczegółowa, Wydanie III, Wyd. Geologiczne, Warszawa
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Parafiniuk J., 2004. Minerały systematyczny katalog 2004, TG Spirifer, Warszawa
Manecki A., 2004. Encyklopedia minerałów. Minerały Ziemi i materii kosmicznej, Wyd. AGH, Kraków
B. Literatura uzupełniająca
Berry L.G., Mason B., Dietrich R., 1983. Mineralogy, W.H. Freeman and Company

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W04, P1A_W05,
P1A_W07, P1A_U01, P1A_U05, P1A_U06
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W01, K_W02, K_W04, K_W17, K_U07, K_U16

Wiedza

W_1 K_W01+ prawidłowo interpretuje zależności między procesami geologicznymi
a genezą minerałów (A.5) egzamin pisemny
W_2 K_W02 +++ stosuje terminologię właściwą w krystalografii i mineralogii (A.1-6)
egzamin pisemny
W_3 K_W04+ opisuje i prawidłowo interpretuje procesy chemiczne zachodzące w
przyrodzie (A.2., A.5.) egzamin pisemny
W_4 K_W17 +++ identyfikuje obiekty mineralogiczne wykorzystując odpowiednie
metody (A.3, A.6) kolokwium pisemne

Umiejętności

U_1  K_U07+  stosuje  użytkowe  oprogramowania  komputerowe  stosowane  w
tworzeniu modeli kryształów (B.3) obserwacja pracy na zajęciach
U_2 K_U16+++ rozpoznaje  minerały  i  formy krystalograficzne  -  układy,  klasy,
postacie (B.1, B.2, B.4, B.5) kolokwia pisemne

Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt

tciborow@ocean.univ.gda.pl
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