
 

 

      

 

  Uchwała nr 10 /2017 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

     z dnia 17 lutego  2017 r.   

w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Geologia -  studia pierwszego i 
drugiego  stopnia 

       

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego  Rada Wydziału Nauk o 

Ziemi i Kształtowania Środowiska uchwala, co następuje :  
 
 

§ 1 

1. W programie studiów pierwszego  stopnia  kierunku Geologia  wprowadza się następujące 

zmiany, które obejmują : 

  

1) Usunięcie z programu kształcenia (semestry II, III, IV) przedmiotu Język angielski (4 

ECTS/semestr oraz 60 godz./semestr) 

 

2) Wprowadzenie przedmiotu Język obcy nowożytny do realizacji na III, IV i V semestrze 

studiów w zakresie 60 godz./semestr oraz 0 ECTS/III i IV semestr. 

 

3) Wprowadzenie naliczania 12 punktów ECTS za zdanie egzaminu z przedmiotu Język obcy 

nowożytny na V semestrze studiów 

 

4) Korektę punktów ECTS, która nie wpłynie na realizowane i osiągnięte przez studentów 

efekty kształcenia a jedynie na zakres pracy studentów i/lub jego relację do punktów ECTS, 

w następujących przedmiotach: 

- Geologia dynamiczna II (+1 ECTS) 

- Ćw. terenowe - Geologia dynamiczna I (+1 ECTS) 

- Ćw. terenowe - Geologia dynamiczna II (procesy endogeniczne) (+1 ECTS) 

- Ćw. terenowe - Geologia dynamiczna II (procesy egzogeniczne) (+1 ECTS) 

- Geochemia (+1 ECTS) 

- Geologia historyczna I (+1 ECTS) 

- Hydrologia (+1 ECTS) 

- Petrologia I (+1 ECTS) 

- Geofizyka (-1 ECTS) 

- Geologia inżynierska (-1 ECTS) 

- Metody statystyczne w geologii (-1 ECTS) 

- Geologia złóż (-2 ECTS) 

- Economic geology (-2 ECTS) 

- Gemmologia (-2 ECTS) 

- Metody badania jakości wód i gruntów (-2 ECTS) 

- Analiza materiału paleontologicznego(-2 ECTS) 

- Minerały skałotwórcze (-2 ECTS) 

- Tektonika (-1 ECTS) 

- Principles of tectonics (-1 ECTS) 

 



 

 

5) Likwidacja modułu fakultatywnego E1 w semestrze V i przeniesienie go jako moduł D6 

na semestr IV. Moduł ten obejmuje przedmioty z grupy humanistycznych Historia 

środowiskowa i geoarcheologia oraz Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą 

 

6) Przeniesienie przedmiotu obligatoryjnego Ekonomia (2 ECTS) z semestru V na semestr 

IV.  

§ 2 

 

1. W programie studiów drugiego  stopnia  kierunku Geologia  wprowadza się następujące 

zmiany, które obejmują : 

1) Usunięcie z programu kształcenia (semestry III) przedmiotu Język angielski (4 

ECTS/semestr oraz 60 godz./semestr) 

2) Wprowadzenie przedmiotu Język obcy nowożytny do realizacji na III semestrze 

studiów (4 ECTS/semestr oraz 60 godz./semestr) 

 

 

Uzasadnienie : 

 

Zmiany w programie kształcenia podyktowane są   koniecznością dostosowania programu 

kształcenia na kierunku Geologia do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 

117/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych i 

rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych . 

Proponowane modyfikacje nie wprowadzą zmian w zakresie efektów kształcenia, form realizacji 

przedmiotów oraz realizowanych godzin dydaktycznych. Nie wpłyną również na istniejące 

sekwencje programowe oraz strukturę realizacji przedmiotów wiodących w programie studiów. 

Fakultatywność I stopnia studiów wyniesie 31,1% punktów ECTS (wliczając język obcy 

nowożytny) oraz 36,7% ECTS (wliczając pracę dyplomową). Fakultatywność studiów II stopnia 

wzrośnie o 4 ECTS.  

§ 3 

 

2. Proponowane zmiany określone zostały w załącznikach: 

 

Załącznik 1-  Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku Geologia planowany do 

realizacji od roku akademickiego 2017/2018  

 

Załącznik 2 -  Program kształcenia studiów II stopnia na kierunku Geologia planowany do 

realizacji od roku akademickiego 2017/2018  

 
          § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i  obowiązuje od   roku ak. 2017/2018.   

 

 

       Przewodniczący Rady Wydziału  

       

dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr    

 

                  Dziekan  
 

 



 

 

 

 


