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Uchwała nr 33/2018
Rady Wydziału Geografii i Geologii
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany w uchwale nr 7/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających
się od roku akademickiego 2017/2018.
Na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27
lipca 2005 roku (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 24 pkt. 4 Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 roku
Nr 100/X/2016 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uchwala się, co następuje:
W planie studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia w katalogu kursów
obowiązkowych zmienia się:
- Kurs „Statystyka” zwiększa się liczbę godzin do 35 i liczbę ECTS do 3;
- Kurs „Ochrona własności intelektualnych” przyjmuje formę wykładu, forma zaliczania: zaliczenie
bez oceny;
- Kurs „Wychowanie fizyczne” – zmienia się liczbę ECTS z 1 na 0;
- Kurs „Petrologia-praktikum” zostaje wykreślony z kursów fakultatywnych i włączony w zakres
kursu „Petrologia”, który zwiększa liczbę godzin do 100 i zostaje podzielony na dwa semestry.
W planie studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia w katalogu kursów
fakultatywnych zmienia się:
- Kurs „Wprowadzenie do mikropaleontologii” otrzymuje formę zaliczenia z oceną;
- Kurs „Gleboznawstwo” obejmuje 45 godzin;
Wprowadza się kursy do wyboru:
- „Gospodarka odpadami w polityce surowcowej”, wykład + ćwiczenia, 15 godzin, 1 ECTS,
zaliczenie z oceną;
„Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów”, wykład + ćwiczenia + seminarium, 25
godz., 2 ECTS, egzamin.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
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