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Za|ączniknr 4
Efekty kształcenia

dla kierunku studiórv FIZYKA TECHNICZNA
studia I stopnia - inĘnierskie, profil prakĘczny

i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych i ścisĘch
oraz do inżynierskich efektów kształcenia

Głórinym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentow z
llzr ^3, dośrł,iadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, w zakresie umozliwiającycm
zrozumienie zasad dziŃania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej i technologicznej

stcsou,anej w różnych dziędzinach tęchniki, medycynie i innych dziędzinach praktycznej

lz.ał:,lrrości człowieka. Program kształcenia wynika z założęnia, ze absolwenci kierunku
l-:z,. ia techniczna o zróżnicowanych specjalnościach znajdą zatrudnienie w zawodach
,,,,-,::egaiacych umiejętność obsługi nowoczesnych utządzeń bądz wysokiej sprawności w
k..rzl staniu z technologii informatycznych.

Program kształcenia obejmuje podstawowe klasyczne dziedziny fizyki jak mechanika,

e_eitrlczność i magnetyzm, optyka, fizyka atomowa i jądrowa, ftzyka ciała stałego,

uzupełnione kursem mechaniki kwantowej oraz obszęrnym kursem matematyki obejmującym

anslize matematyczną, algebrę, geometrię oraz metody matematyczne fizyki. Te przedmioty

sa uzupełnione kształceniem umiejętności inżynierskich, jak rysunek techniczny, grafika

inzvnierska, elementy elęktroniki, elektrotechniki i automatyki, a takZę zapoznaniem z
podstarvorłymi zasadami ekonomlcznymi działalności gospodarczej. Umożliwiają zatem

studentorvi zrozumienie ftzycznych zasad działania, konstrukcji i programowania

nolr-oczesnej aparatury uzywanej w laboratoriach badawczych i przemysłowych, w
diagnostyce i terapii medycznej orazw ochronie środowiska i w ochronie radiologicznej. W
czasie studiów studenci będą mogli nalczyć się korzystania z programów wykorzystywanych

przęz inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, Matlab. Wiedza i umiejętności

uzl,skiwane przęz studentów stanowią zatęm szeroką podstawę do uzyskania róźnorodnych

klł,alifikacji zawodowych takze po ukończeniu studiów, wspomagając mobilnośó zawodową

absolwentów.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inzyniera. Absolwenci są

przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kieruŃach
politechnicznych (z ewentualnym częściowym uzupełnieniem przedmiotów zawodowych).

obiaśnienie oznaczeń w symbolach

K przed podkreślnikiem - kierunkowe efekty kształcenia

W - kategoriawiedzy
U - kategoria umiejętności
K po podkreślniku - kategoria kompetencji społecznych

XlP, TlP - efekty kształcenia w obszarze nauk ścisłych lub technicznych dla studiów

pierwszego stopnia o profilu praktycznym



01,02,03 i koleine - numer efektu kształceni
Inz - inżynierskie efekty kształcenia

) - numer e a

Symbol
Po ukończeniu studiów pietwszego stopnia

absolwent studiów I stopnia na kierunku fiąl,ka techniczna:

odniesienie do
efektów

kształcenia w
obszarach nauk

ścisłych i
technicznych

oraz
inżr,nierskich

wIEDZA

K_WO1 Zna podstawowe prawa fizyki z zakcęsu mechaniki,
el ektryczno ści i magne ty zmu, termo dynamiki, optyki

TlP_WO1

K_W02 Zna p o dstawy rachunk u rc żnl,czkowe go i c ałkowe go j e dn ej

wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii.

równań rózniczkowych,

1 TlP_W02

K_W03 Znaforma|izm matęmatyczny potrzebny do opisu oraz

analizy praw i teorii fizycznych
TlP_WO1,
xlP_W04

K_W04 Znapodstawowe i średnio zaawansowane metody

matematyc zne fizyki p o zw alaj ące op i s ać probl emy z zakr e su

mechaniki klasycznej i kwantowej, termodynamikt oraz

elektrodynamiki

TlP_W03,
TlP*W04

K_WO5 Zna podstawowę założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin
ftzyki współcze sn ej . Zna podstawowe mo del e teoretyczne

oraz metody doświadczaine fizyki atomowej, jądrowej i
ftzyki ciała stałego.

TlP_W03,
TlP_W04

K_W06 Znaprograrny komputerowe słuzące do edytowania tekstu,

wykonywani a obliczeń i gt aficznej pr ezentacji wyników.
Zna męto dy w zfiaczeni a niepewno ś c i p omi arowej .

TlP_W06

K_WO7 Zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania
eksperymentów fi zyc zny ch.

TlP_W06,
XlP_W05

K_W08 Zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz BHP

TlP_Wl0,
XlP_W08

K_W09 Ma wiedzę i zna zastosowanie podstawowych elementów
elektronicznych i elektrotechniczny ch,

TlP_W05

K*Wl0 Zna ogólne zasady grafiki in4łrierskiej oraz podstawowe

oprogramowanie

TlP W04



K_W11
Posiada wiedzę o właścirł,ościach chemicznych
pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz
reakcjach chemicznych

TlP_W02,

I K_\\l12
Wie jak prawidłowo sformułorł,ać problem doświadczalny,
przygotowaó plan eksperymentu i jak go przeprowadzió.

Zna zasady planowania eksperymentu.

xlP_WO1,
TlP_W06

K_§/13
Zna podstawowe zasady finansowe zitązane z działalnością
inzynierską

TlP_Wl1

K_\\-14
Zna zasady tworzenia rysunku techniczne go, aksonometrii,
rzutowania prostokątnego, wymiarowania i przekroj ów.

TlP W06

K_\\-1 5 Zna podstawowe metody, techniki, narzędziai materiały
stosowaneptzyroz,łviązywarliuprostychzadńinżynierskich
nviązany ch z techniczny m zasto sowaniem fi zyki oraz cyklu
życiaurządzeń.

TlP_W02

K_\\-16
zna co najmniej jeden język obcy na poziomie
średniozaawansowanym (B2)

UMIEJĘTNOŚCI

K_UO1 Potrafi zapisać w formalizmie matematy cznym prawa
ftzyczne oraz je zinterpretować

XlP_U01

l ruoz
|-

Potrafi zapisaó zjawiska ftzyczne w postaci równań oraz je
rozwiązaó stosując warunki brzegowe i przybliZenia

xlP_U05

K_UO3
Po siada umiej ętno ść obliczeni a r óżny mi metodami błędu
pomiarowe go or az opi sania wykonane go eksperymentu
(wykonania opracowania)

xlP_U05,
TlP_U03,
TlP_U08

K_U04 Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety opro gramowania
do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego
przedstawienia wyników pomiarów

TlP_U02,
xlP_U05,
XlP_U04

K_UO5 Posiada umiejętnośó korzystania z naukowej literatury
ftzy cznej w j ęzyku o b cym przy g oto wan ia pr ezentacji
zj awi sk ftzy czny ch, tę chni cznych i te chno l o gi cznych

TlP_U02,
TlP_U03,
TlP_U04,
TlP_U05,
TlP_U07,
TlP_Ul5,

K_U06 Potrafi odczytac rysunek techniczny. Potrafi wykonać rzuty TlP_U07,



prostokątneplostychelementów.Potrafizlłl,miarolrac TlP_U09

rysunek. Potrafi wykonać przekroje rysunkorł,e.

K_U07 Jest w stanie samodzielnie przygotować obszerne

opracowanie naukowe lub techniczne w oparciu o

naukową lub bazę patentową

TlP_U02,
TlP_U03,
TlP_U04,
TlP_U05,
T]P_U07,
TlP_U15,
TlP_W10

1iterature

K_U08 Potrafi dokonaó wstępnej analizy ekonomicznej
podej mowanych dzińań inzynierskich

TlP_U12

K_U09 Potrafi wykorzystaó mozliwości programów stosow,an,vch n
grafice inzynierskiej do proj ektowania

TlP_U09,
TlP_U07,

K_U10 Potrafi na podstawie opisu zjawiska ftzycznego i instrukcji
przygotować i wykonaó doświadczenie ftzyczne. Posiada
umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania
wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania).

TlP_U07,
TlP_U08,
TlP_U09

K*Ul1 Potrafi wykonać połączenie pomiędzy ap ar atur ą l
komputerem,

TlP_U05

K_U12
P otrafi o kre ś l i ó związki pr zy czy nowo - skutko we

K U13 Potrafi przetestowaó warunki pracy aparatury pomiarowej TlP_W06,

K_U14 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania
zadań inzynierskich metody numeryczne

TlP_W02

KOMPETENCJa SPOŁECZNE

K_KO1 Rozumie potrzebę rozwoju osobistego xlP_K01,
XlP_K05

K_KO2 Wykazuje gotowość permanentnego uczenla slę xlP_Ko1

K_KO3 Potrafi myśleó t dzińac w sposób przedsiębiorczy xlP_K07

K_K04 Potrafi pracować w grupie wykonującej złożone t/rń
pracochłonne ćwiczenia laboratoryj ne

XlP_K02

K_KO5 Potrafi zaplanować kolejnośó czynności w złożonych

ćwiczentach laboratoryjnych lub działalności praktycznej

xlP_K03,
TlP_K03,
TlP_K04,

\



F
TlP_K05

I K_K06 Ma świadomość ważności i rozurnie pozatechniczne aspekty
i skutki działalności inzynierskiej, rv tym jej wpływu na
środowisko, i związanej z tllm odpowiedzialności za
podejmowane decyzje

TlP_K02

K_KO7
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i
osobistych

XlP_K05

wIEDZA

T,i\ Inz_WO1 Zna podstawowe zasady finansowe zvłiązane z dzińalnością
inzyrierską

InzP*WOS,
InzP_W06,

K_Iaz_W02 Zna zasady tworzenia rysunku techniczne go, aksonometrii,
rzutowania prostokątnego, wymiarowania i przekroj ów.

InzP_W02,

K Inz_\\I03 Ma wiedzę i zna zastosowanie podstawolvych elementów
elektronicznych i elektrotechniczny ch.

InzP_W02

K Inz W04 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały
stosowaneprzyrczwiązywaniuprostychzadańinzynierskich
związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu
życiaurządzeń.

InzP_WO1,

InzP_W02,
InzP W05,

K Inz W05 Zna ogólne zasady grafiki inĄmierskiej orazpodstawowe
oprogramowanie

InzP_W02

K Inz W06 Wie jak prawidłowo sformułowaó problem doświadczalny,
przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzió.

Zna zasady planowania eksper5rmentu.

InzP_W02,

K inz W07 Ma wi edzę doty czącą dzińania i ob sługi p o dstawowych
urządzeń i masąm dostępnych w warsźacie mechanicznym,
zna podstawowe zasady bezpieczeilstwa i higieny pracy
obowiązuj ące w warsztacie mechanicznym.

InzP_W01,
InzP_W02,
InzP_WO4,
InzP_WO6,

K Inz W08 Ma elementamąwiedzę w zakresie finansów,
rachunkowo ści, zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej.

InzP_WO5,
InzP_WO6

K Inz W09 Wie jak prawidłowo sformułowac złożony problem
doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go
przeprowa dzic. Zna zasady planowania złożonego
eksperymentu.

InzP_W02
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K Inz W10 Znaprogramy komputelowe służące do edyorrania tekstu. InzP_W02

wykonywania obliczę ń i gr aficznej prezentacj i u1 nikórl,

Zna metody wyznaczenia niepewności pomiarou,ej,

Zna podstawowe zasady budowy układow do rłl konl rr ania InzP_WO2

eksperymentów fi zyc zny ch.
K Inz Wll

UMIEJĘTNOŚCI

K Inz U01 l Potrafi zestawić proste układy pomiarowe i wykonac lnzP_U01

I popra*nie pomiary Wznaczanych wielkości

K_Inz_U02 Po siada umiej ętność obliczeni a r ożnymi metodami błę du

pomiarowe go otaz opisania wykonanego eksperymentu

(wykonania opracowania)

InzP_U01

K_Inz_U03 Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety opro gramowania

do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego

przedstawienia wyników pomiarów

lnzP-U02

K Inz U04 Potrafi skonstruowaó proste układy elektroniczne oraz je

scharakteryzowaó.

InzP_U02,
InzP_U06,
InzP_U08,

K Inz U05 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej
podej mowanych dziŃań inzynierskich

InzP_U04

K Inz U06 Potrafi na podstawie opisu zjawiska ftzycznego i instrukcji
przygotować i wykonać doświadczenię flzyczne. Posiada
umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oTaz opisania
wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania).

InzP_UO1,
InzP_U02,
InzP_U06,
InzP_U08,

K_Inz_U07 Potrafi przetestować prawidłowośó działania i warunki pracy

aparatury pomiarowej
InzA_W02

K Inz U08 Potrafi wykorzystać metody numeryczne do formułowania i

r o zw iązy w ania zadah inzynierski ch
InzP_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
i:

Inz, K01 l uu s*iudomość wazności i rozumie pozatechniczne aspekty I InzP_K01
Il
l i skutki działalności inzynierskiej, w tym jej wpływu na 

I

| środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności ,u 
I

I podejmowane decyzje 
l

Inz _K02 Potrafi myśleć i dzińać w sposób przedsiębiorczy InzP _KOż


