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Nazwa przedmiotu

Datowanie osadów i procesów przyrodniczych

Kod ECTS

7.3.0021
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Wojciech Tylmann
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Wydział Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie

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

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
udział w wykładach 15h; udział w egzaminie 3h;
udział w konsultacjach (kontakt oferowany)7h;
razem: 25h, ECTS: 1
przygotowanie do egzaminu (studiowanie
literatury)5h; razem: 5h, ECTS: 0

Cykl dydaktyczny

2014/2015 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

wykład z prezentacją multimedialną

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

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z
Regulaminem Studiów UG.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przedstawienie  teoretycznych  podstaw metod  datowania  osadów czwartorzędowych,  ze  szczególnym uwzględnieniem metod  najczęściej
stosowanych. Zapoznanie ze sprzętem pomiarowym, procedurami obliczeniowymi i zasadami właściwej interpretacji wyników.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu:
A.1.  Podstawowe  grupy  metod  datowania  osadów i  procesów przyrodniczych  (metody  oparte  na  zliczaniu  przyrostów  rocznych,  szeregi
promieniotwórcze, metody izotopowe, metody luminescencyjne, metody pośredniego określania wieku).
A.2. Dendrochronologia.
A.3. Warwochronologia.
A.4. Metoda radiowęglowa: podstawy teoretyczne, zastosowanie, kalibracja dat radiowęglowych, analiza statystyczna zbiorów dat radiowęglowych,
interpretacja dat radiowęglowych.
A.5. Metody luminescencyjne: TL, OSL.
A.6. Wybrane metody izotopowe: Pb-210, Cs-137.

Wykaz literatury
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Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Pazdur A., Bluszcz A., Stankowski W., Starkel L. (red.), 1999. Geochronologia górnego czwartorzędu w Polsce w świetle da-towania radiowęglowego
i luminescencyjnego, Wyd. WIND-J. Wojewoda, Wrocław
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Walanus A., Goslar T., 2009. Datowanie radiowęglowe, Wyd. AGH, Kraków
B. Literatura uzupełniająca
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd. Osady. Metody badań. Stratygrafia, Wydawnictwo PAE, Warszawa

Efekty uczenia się Wiedza

W_1 K_W01 K_W11 definiuje i opisuje podstawy teoretyczne, zalety i ograniczenia
najważniejszych metod datowania osadów czwartorzędowych (treści programowe:
A.1-6) egzamin pisemny

Umiejętności

U_1 K_U06  K_U09  wybiera  odpowiednią  metodę  i  identyfikuje  możliwości  jej
zastosowania do rozwiązania konkretnego problemu związanego z określeniem
wieku  osadu  lub  wystąpieniem  procesu  (treści  programowe:  A.1-6)  egzamin
pisemny

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1  K_K01  kompletuje  i  modyf ikuje  kompetencje  zawodowe  dzięki
interdyscyplinarnemu charakterowi przyswajanej wiedzy (treści programowe: A.1-6)
egzamin pisemny
K_2 K_K05 wykazuje krytyczny stosunek w przyjmowaniu informacji naukowej z
różnych źródeł (treści programowe: A.1-8; A.1-6) egzamin pisemny

Kontakt

geowt@ug.edu.pl
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