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Nazwa przedmiotu

Praktyki terenowe – Kartowanie geologiczne

Kod ECTS

7.3.0033
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Robert Sokołowski; dr Janusz Dworniczak; dr Wojciech Staszek
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 4

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: 60 godz.

Liczba punktów ECTS

5
udział w ćwiczeniach 60h; udział w zaliczeniu 7h;
udział w konsultacjach (kontakt oferowany) 20h;
razem: 87, ECTS: 3,5
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury)
8h; samodzielne wykonywanie prac 30h; razem: 38h,
ECTS: 1,5

Cykl dydaktyczny

2014/2015 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

ćwiczenia terenowe: praca w grupach

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

zaliczenie ustne-
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-

Podstawowe kryteria oceny

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie trwania ćwiczeń

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Geologii dynamicznej, Sedymentologii i Geomorfologii i geologii czwartorzędu
B. Wymagania wstępne
Umiejętność rozpoznawania minerałów i skał, prowadzenia notatnika geologicznego, podstaw kartowania odsłonięć i orientacji w terenie, czytania
mapy topograficznej i geologicznej.

Cele kształcenia

Praktyczna nauka kartowania geologicznego i wykonywania dokumentacji kartograficznej na obszarze Polski obejmująca sporządzanie profili
odsłonięć, planowania i prowadzenia prac terenowych oraz wykonywania map geologicznych powierzchniowych, profili syntetycznych i przekrojów
geologicznych z prostymi objaśnieniami.

Treści programowe

B. Problematyka ćwiczeń terenowych
B.1. Podstawy kartowania geologicznego.
B.2. Określenie granic kartowanych obszarów.
B.3. Aktualizacja danych topograficznych.
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B.4. Terenowe prace kartograficzne.
Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Alexandrowicz S., 1959. Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Compton R. R.,1985. Geology in the field, John Wiley & Sons, New York
Koziar J., 1980. Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Labus M., Labus K., 2008. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej, Wyd. Politechniki Śląskiej
Słowański W., Kotański Z., Hakenberg M., Królikowski C., Szczypa S., 1989. Kartografia geologiczna, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Instrukcja opracowania i wydania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000. PIG, Warszawa 1996
B. Literatura uzupełniająca
Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R.,1978. Interpretacja zdjęć lotniczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Floyd F., Sabins, JR., 1987. Remote Sensing, Principles and Interpretation, W. H. Freeman and Company, New York
Kotański Z., 1987. Geologiczna kartografia wgłębna, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Nieć M., 1990. Geologia kopalniana, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Roberts J.L., 1982. Introduction to geological maps and structures, Pergamon press, Oxford
Ozimkowski W., Rubinkiewicz J., Mastella L., 2007. Instrukcja Kursu Kartowania Geologicznego, Uniwersytet Warszawski

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W04, P1A_W07, P1A_W09, P1A_W11,
P1A_U01, P1A_U03, P1A_U06, P1A_U07, P1A_K02,
P1A_K03, P1A_K06, P1A_K08
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W07, K_W08, K_W10, K_W16, K_W20, K_W22, K_U01,
K_U04, K_U10, K_K02, K_K03, K_K07, K_K09, K_K10

Wiedza

W_1  K_W07  +  potrafi  interpretować  zjawiska  oraz  procesy  zachodzące  w
przeszłości  i  współcześnie  we  wnętrzu  Ziemi  i  na  jej  powierzchni  (treści
programowe: B.1, B.4) praca zaliczeniowa
W_2 K_W08 + wyjaśnia budowę i rozwój geologiczny wybranych regionów w Polsce
(treści programowe: B.4) praca zaliczeniowa
W_3 K_W10 + wybiera odpowiednie metody stratygraficzne dla określenia wieku
względnego obiektów i procesów geologicznych  (treści programowe: B.1) praca
zaliczeniowa
W_4 K_W16 +++ rozumie potrzebę stosowania odpowiednich technik i narzędzi do
samodzielnego opracowania materiałów kartograficznych (treści programowe: B.3-
4) praca zaliczeniowa
W_5 K_W20 + zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (treści programowe: B.1)
praca zaliczeniowa
W_6 K_W22 + potrafi  efektywnie organizować i  koordynować pracę geologa w
terenie (treści programowe: B.2, B.4) praca zaliczeniowa

Umiejętności

U_1 K_U01 + wprowadza w swoje działanie podstawowe techniki  pomiarowe i
analityczne wykorzystywane w naukach przyrodniczych (treści programowe: B.1-2)
praca zaliczeniowa
U_2  K_U04  ++  stosuje  analogowe  i  cyfrowe  bazy  danych  do  wykonywania
opracowań kartograficznych (treści programowe: B.2-3) praca zaliczeniowa
U_3 K_U10 +++ wykorzystuje  podstawowe techniki  pomiarów geologicznych i
topograficznych w kartowaniu  geologicznym (treści  programowe:  B.2-4)  praca
zaliczeniowa

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1 K_K02 + wykazuje umiejętności pracy zespołowej podczas badań terenowych
elastycznie pełniąc różne funkcje (treści programowe: B.4) praca zaliczeniowa
K_2 K_K03 + potrafi zaplanować i systematycznie wykonywać kolejne etapy badań
(treści programowe: B.2-4)  praca zaliczeniowa
K_3 K_K07 ++ w sposób świadomy stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy (treści programowe: B.1-4) praca zaliczeniowa
K_4  K_K09  +  utrzymuje  w  należytym  stanie  powierzony  mu  sprzęt
specjalistyczny(treści programowe: B.1-4) praca zaliczeniowa
K_5  K_K10  +  skutecznie  i  efektywnie  real izuje  zaplanowane  prace
geologiczne(treści programowe: B.1-4) praca zaliczeniowa

Kontakt

r.sokolowski@ug.edu.pl
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