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Nazwa przedmiotu

Praktyki terenowe – Geologia dynamiczna

Kod ECTS

7.3.0016
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Robert Sokołowski; dr Marzenna Stempień-Sałek
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

Ćw. terenowe
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG
Liczba godzin

Ćw. terenowe: 90 godz.

Liczba punktów ECTS

5
udział w ćwiczeniach udział w zaliczeniu udział w
konsultacjach (kontakt oferowany) 110h, ECTS: 4
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury)
zajęcia praktyczne (przygotowywanie się do zajęć.)
30h, ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2013/2014 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

praktyki terenowe

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

kolokwium pisemne z krótkimi pytaniami otwartymi
umiejętność prowadzenia notatnika terenowego
umiejętność wykonywania załączników geologicznych
umiejętność pracy w terenie

Podstawowe kryteria oceny

Średnia arytmetyczna z ocen z zaliczonych prac.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Geologii dynamicznej i Paleontologii
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Poznanie prawidłowej i efektywnej terenowej pracy geologa, wybór właściwej interpretacji procesów geologicznych na podstawie obserwacji,
pomiarów terenowych oraz analizy map geologicznych oraz wykorzystanie rozpoznanych struktur i skamieniałości w interpretacji geologicznej.

Treści programowe

B. Problematyka ćwiczeń:
B.1. Zapoznanie studenta z budową geologiczną wybranych obszarów.
B.2. Wykonywanie dokumentacji geologicznej z wykorzystaniem prostych metod.
B.3. Identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości oraz struktur geologicznych.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Wykorzystywana podczas zajęć :
Kotański Z., 1959. Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich, Wyd. Geologiczne, Warszawa
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Stupnicka E., Stempień-Sałek M., 2001. Poznajemy Góry Świętokrzyskie – wycieczki geologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
Filonowicz P., 1973. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. KIELCE (815), Wyd. PIG, Warszawa
B. Literatura uzupełniająca
Skompski S., Żylińska A., 2006. Materiały konferencyjne 77 Zjazdu Naukowego PTG, Ameliówka

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W04, P1A_W07, P1A_W09, P1A_W11,
P1A_U01, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U07, P1A_K02,
P1A_K03, P1A_K06, P1A_K08
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W07, K_W08, K_W10, K_W17, K_W20, K_W22, K_U10,
K_U12, K_U14, K_U15, K_U16, K_K02, K_K03, K_K07,
K_K09, K_K10

Wiedza

W_1 K_W07++ klasyfikuje podstawowe zjawiska geologiczne i określa ich genezę
na podstawie obserwacji terenowych (treści programowe: B.1) Obserwacja pracy w
terenie, kolokwium pisemne
W_2 K_W08++ przedstawia i interpretuje budowę geologiczną wybranego obszaru
(treści programowe: B.1) Ocena załączników, kolokwium pisemne
W_3  K_W17+  rozpoznaje  i  opisuje  skamieniałości,  minerały  i  skały  (treści
programowe: B.1-3) Obserwacja pracy w terenie
W_4 K_W10+ wybiera odpowiednie metody stratygraficzne w celu określenia wieku
skał i  procesów geologicznych (treści programowe: B.1-3) Obserwacja pracy w
terenie oraz ocena załączników
W_5  K_W20+  zna  zasady  BHP  obowiązujące  w  trakcie  prowadzenia  badań
terenowych (kamieniołomy itp.)  (treści  programowe:  B.2)  Obserwacja  pracy w
terenie
W_6  K_W22++  zna  efektywne  metody  organizacji  pracy  geologa  (treści
programowe: B.2) Ocena notatnika terenowego

Umiejętności

U_1  K_U14++  rozróżnia  procesy  rzeźbotwórcze  (treści  programowe:  B.1)
Obserwacja pracy w terenie, kolokwium pisemne
U_2 K_U15+ identyfikuje skamieniałości i określa ich znaczenie stratygraficzne,
paleogeograficzne,  paleoekologiczne,  skałotwórcze  (treści  programowe:  B.3)
Obserwacja pracy w terenie, kolokwium pisemne
U_3 K_U16+ opisuje makroskopowo minerały i  skały oraz wyjaśnia ich genezę
(treści programowe: B.1) Obserwacja pracy w terenie, kolokwium pisemne
U_4  K_U10+++  Wykonuje  podstawowe  pomiary  geologiczne  i  topograficzne
niezbędne w praktyce geologicznej (treści programowe: B.2) Obserwacja pracy w
terenie i ocena notatnika terenowego
U_5 K_U12+ Wykonuje załączniki geologiczne (przekroje, profile itp.) wykorzystując
rozpoznane struktury geologiczne (treści programowe: B.1, B.2) Ocena załączników

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K02+ Współdziała w grupach terenowych, posiada zdolność do pracy w
zespole pełniąc w nim różne funkcje (treści programowe:  B.2) Obserwacja pracy w
terenie
K_2 K_K03+ Realizuje kolejne etapy tworzenia dokumentacji geologicznej, odczuwa
odpowiedzialność za prawidłowe jej wykonanie (treści programowe: B.2) Ocena
notatnika terenowego
K_3 K_K07+ Jest świadomy ryzyka terenowej pracy geologa, stosuje się do zasad
bezpieczeństwa i  higieny pracy (treści  programowe:  B.2)  Obserwacja pracy w
terenie
K_4 K_K09+ Jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt do prowadzenia badań i
pomiarów geologicznych (treści programowe: B.2) Obserwacja pracy w terenie
K_5 K_K10+ Wykonuje zaplanowane prace geologiczne stosując proste i efektywne
zasady (treści  programowe: B.2) Obserwacja pracy w terenie,  ocena notatnika
terenowego, ocena załączników

Kontakt

r.sokolowski@ug.gda.pl
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