
Uchwala nr 1434

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 19 czerwca 2013 r.

zmieniajqca Ilchwalp nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymsloku

z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia

dla kierunkdw studitiw prowadzonych w Uniwercytecie w Bialymstoku'
w zakresie efektdw ksztalcenia dla kierunkuJi4yka

Na podstawie art. 1 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie $yzszym

(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p62n. zm) w zwi4zku z $ 2 rozporz4dzenia Ministra Nauki

i szkolnictwa wyZszego z dnia23 sierpnia 2012 r. zmieniaj4cego rozporz4dzenie w sprawie

warunk6w prowadzenia studi6w na okeslonym kierunku i poziomie ksztalcenia (Dz. tJ.

poz. 983) uchwala sip, co nastEpuje:

$l
Senat Uniwersyetu w Bialymstoku wprowadza nastQpuj4cQ zmianq w Zal4czniku nr 6 do

Uchwaly nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 czerwca 2012 t. w sprawie

okreilenia efekttiw ksztalcenia dlo kierunkiw studi'w prowadzonych v, Uniwersytecie

w Bialymstoku, okreslaj4cym efekty ksztalcenia dla kierunku fizyka studia pierwszego

stopnia profil og6lnoakademicki:

W kategorii ,,Kompetencje spoleczne" wprowadza sip efekt ksztalcenia nr 7 w nastqpuj4cym

brzmieniu:

62
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Tekst jednolity Zalqcznlka nr 6 do Uchwaly nr 1269 Senatu Uniwers).tetu w Bialymstoku

z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie okrellenia efekt(tw kszlalcenia dla kierunk6w stuclilw
prowaclzonych w IJniwersytecie w Bialymsloku, stanowi Zal4cznik do niniejszej uchwaly.

1.

2.

Przewodnicz\
Uniwersytetu w



Zal4c1nik nr 6
do Uchualy nr 1269

Senatu [Jniwcrs){ctu \t l}ia11'mstokU

z dnia 27 czenvca 2012 rolu
Ieksl jednolily
/c /mianami $ prr$ud^rnJ mi
Uchwalq nr I434
Scnatu Uniwersytetu w l)ialymstoku
z dnia l9 czerwca 2013 roku

EFEKTY KSZTAI,CENIA
dla kierunku fizyka

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w fizyka nalezy do obszaru ksztalcenia w zakresie nauk Scislych opisanego

w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy2szego, okre5lonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 9 ust. I pkt 2 ustawy z. dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz. U. Nr 164. poz. 1365, zpo2n. zm.). Kierunek nalezy do dziedziny nauk fizycznych.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W kategoria wiedzy
U - kategoria umieiptnoSci
K (po podkreslniku) - kategoria kompetencji spolecznych
XIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w pierwszego

stoonia
ikotei efektu ksztalcenia0 03 otetne numer

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKT6W KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
JizStka absolwentz

Odniesienie
do efektdw
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nau k 6cislvch

WIEDZA
w zakresie struktury fizyki i metodologii !!!!! !4yq!!l!!

K WOl
rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwo.iu technologicznego,
gospodarczego i cywilizacyl nego

xtA w0l

K W02
rozumie rolg modelu ilo(ciowego iabstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego
oraz ziawiska fizycznego w zakresie podstawowych dzial6w fizykr

xtA w03

K W03
uzyskuje SwiadomoS6 wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji
teoretycznych oraz Swiadomo5c niepewnoSci eksperymentalnych

x lA w0l

K W04
rozumie strukturg fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje Swiadomo6i
powi4zari poszczeg6lnych dziedzin i teorii, zna przyklady blgdnych hipotez

fizycznych i blednych teorii fizycznych
xtA wOl

K W05
zna ograniczenia stosowalno6ci wybranych teorii firycznych, modeli obiekt6w
fizycznych i opisu ziawisk frzycznych

xtA w0l

w zakresie na.rzgdzi matematyki

K WO6

rna wiedzp z matematyki, w tym z zakresu rachunku r6Zniczkowego
i calkowego, algebry oraz rachunku prawdopodobiefstwa i statystyki,
niezbEdn4 do opisu praw fizyki, modelowania i badania wybranych uklad6w
fi zycznych oraz analizy danych ekspery mental nych

xtA w02

K W07
rozumie lormalnq strukturq podstawowych teorii fizycznych, potrafi u2y6

odpowiednich narzgdzi matematycznych do ilo6ciowego opisu zjawisk z
wvbranvch dzial6w fizvki.

x lA w02
x lA w03

w zakresie podstaw fizyki



K WO8

ma wiedzp w zakresie podstawowych poj96 i formalizmu mechaniki
klasycznej, praw rnechaniki oraz teoretycznych modeli wybranych uktad6w

mechanicznych, rozumie fundamentalny charakter praw Newtona

xlA w0l
xlA w03

K W09
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji ftzycznych, zna

budowg oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do wybranych
doSwiadczef z zakresu mechanikt

x rA w05

K WtO
zna i rozumie podstawowe pojgcia oraz wybrane zjawiska dotycz4ce

elektryczno6ci i magnetyzmu - rozumie tre66 r6wnaf Maxwella
xlA w0l
x tA w03

K Wtl
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji ftzycznych' zna

budowg oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do u'ybranych

doSwiadczeri z zakresu elektrycznoSci i magnetyzmu
x lA w05

K Wl2
ma wiedzg w zakresie podstawowych poj96, zjawisk i forrnalizmu

termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych

uklad6w termodynamicznych,

xlA w0t
x lA w03

K W13
zna budowq oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do wybranych

doSwiadczeh z zakresu termodynarn iki
xrA w05

K W14

ma wiedzg w zakresie podstawowych poj96 i formalizmu optyki oraz fizyki
elektromagnetycznych zjawisk falowych a tak2e teoretycznych rnodeli

wybranych uklad6w optycznych i falowych, zla i rozumie granice ich

stosowalnoSci

xlA w0l
x lA w03

K Wt5
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych' nta
budowE oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do wybranych
do(wiadczeri z zakresu op$ki i fizyki elektromagnetycznych zjawisk falowych

xlA w05

K Wl6
ma podstawow4 wiedzg w zakresie fizyki atomu, cz4steczki' fizyki ciala
stalego, fizyki j4dra atomowego, cz4stek elementarnych i podstawowych

oddziatywari w przyrodzie

xlA wOl
x tA w03

K Wl7
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepc.ii fizyczt'tych, nta
budowg oraz zasady dziatania aparatury pomiarowej do wybranych
do5wiadczef z zakresu fizyki mikroSwiata

XIA WO5

K Wl8 ma podstawowq wiedzq z zakresu astronomii i zna zasady wykonywania

obserwaci i astronomicznych
xlA w0l

K Wtg rozumie strukturp fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje Swiadomo6i

oowiazari poszczeg6lnych dziedzin fizyki i teorii fizycznych
xtA w0t

w zakresie element6w fizyki t€or€rycznej

K W20
ma podstawow4 wiedzg z zakresu mechaniki teoretycznej, zna teoretyczne

podej6cie do wybranych problem6w mechaniki irozumie rolQ teoretycznego

sformulowania mechaniki

xlA wOr
x tA w02
xrA w03

K W2l
ma podstawowq wiedzg z zakresu elektrodynamiki klasycznei' zna

teoretyczne podejdcie do uybranych zagadnieri z zakresu elektrodynamiki oraz

wvbrane narzgdzia matematyczne do ich analizy

XIA WOI
x rA w02
xlA w03

K W22
ma wiedzE z zakrevt podstaw mechaniki kwantowej, formalizmu
i probabilistycznej interpretacji teorii, zna teoretyczny opis oraz narzpdzia

matematvczne do analizy wybranych uklad6w kwantowych

xlA w0l
X IA WO2

xlA w03

w zakresie narzgdzi informatyki

K W23
zt'ta zasady uzytkowania system6w operacyjnych oraz pakiet wybranych

specj alistycznych program6w aplikacyjnych w tym 6rodowisko do analizy
danvch i obliczeri sl mbolicznycl.

xlA w04

K W24 ma podstawow4 wiedzg z zakresu algorytmiki i struktur danych
xlA w04
x tA w02

K W25 zna Dodstawy programowania w wybranym jgzyku wyZszego poziomu x lA w04

K W26
zna podstawy metod numerycznych stosowanych do zagadnieli ltzyki oraz
problem6w techniki

x lA w04

w zakresie zastosowafi firyki - e!g!qq4!ka

K W27
zna budowg i rozumie fizyczne podstawy dzialania wybranych podzespolow

clektron ik i aralogor.rei icyfirouei
xlA wOt
X IA W()5

K W28
zna budowg wybranych elektronicznych przyrzqd6w pomiarowych i rozumie
zasady ich dziala a

xtA wOl
x lA w05

ponadto



K W29
zna podstawowe zasady bezpieczeistwa i higieny pracy otaz zasady

bezpieczefstwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych
x lA w06

K W3O
zna etyczne i prawne aspekty dzialalno6ci naukowo-dydaktycznej oraz
prak$cznego wykorzystania osi4gn i96 badawczych

xtA w07
x lA w08

K W3l
zna og6lne zasady komercjalizacji wynik6w badali oraz zasady

przedsigbiorczoici indywidualnej
xtA w09

UMIEJETNOSCI
w zakresie struktury fizyki i metodologii nauk Iizycznych

K UOI

umie w spos6b popularny przytoczyt podstawowe fakty z poznanych dzial6w
fizyki, zarysowai strukturp fizyki jako dyscypliny naukowej oraz przedstawi6

wplyw wybranych odkry6 w dziedzinie fizyki na rozw6.l technologii,
gospodarki i rozw6i cywilizacyjny

XlA UO6

XIA UO9

K UO2
umie przygotowa6 opracowanie, w tym tak2e adresowane do masowego

odbiorcy, dotycz4ce badafi w zakresie poznanych dziai6w fizyki,
rvykorzystuiac uzyskan4 wiedzg oraz literaturg i zasoby Internetu

XIA
XIA
XIA

u05
u06
u08

w zakresie narzgdzi mateln3lry!!

K UO]
umie stosowa6 poznane narzgdzia matematyki do formulowania
i rozwi4zywania wybranych problem6w z zakresu fizyki teoretycznej

idoSwiadczalnei

xlA tJO I

xlA ri02

K UO4 umie samodzielnie uzupelniac i poszevzt wiedzg matematyczn4 XIA UO7

K UO5 umie korzystac z komputerowych narzqdzi do obliczeri syrnbolicznych XIA UO4

w zakresie podstaw fizyki

K tJO6

umie analizowa6 problemy z zakresu mechaniki, znajdowa6 i przedstawia6 ich

rozwiqzania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz przy wykorzystaniu poznanych

narzEdzi matematyki wykonywa6 analizy ilo6ciowe i wyciqgai wnioski

iako:ic iou e

XIA UOI
XIA UO2

K UO7
umie planowai i wykonywa6 proste do6wiadczenia z zakresu mechaniki,

krytycznie analizowa6 ich wyniki orazje prezentowa6
XIA U()7

K UO8

umie analizowa6 problemy z zakresu elektryczno6ci i magnetyzmu, znajdowai
i przedstawiai ich rozwi4zania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz przy

wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywad analizy iloSciowe

i u yciagai wnioski lakoSciowe

XIA UOI
XIA UO2

K UO9
umie planowad i wykonywad proste doSwiadczenia z zakresu elektrycznoSci

i magnetyzrnu, krytycznie analizowai ich wyniki orazje prezentowai
XIA UO3

K UIO

umie analizowa6 problemy z zakresu termodynamiki, znajdowad

i przedstawiac ich rozwi4zania w oparciu o zdobyt4 wiedzp oraz przy

wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywa6 analizy ilo(ciowe
i wyci4gai wnioski jakoSciowe

XIA UOI
XIA UO2

K UII umie planowa6 i wykonywai proste do6wiadczenia z zakresu termodynamiki,
krytycznie analizowai ich wyniki oraz.ie prezentowa6

XIA UO3

K U12

umie analizowa6 problemy z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych,
znajdowai i przedstawiai ich rozwiqzania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz

przy wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywai analizy
ilosciowe i vr 1c iqgai u nioski .iakodciowe

XIA I.JOI

XIA UO2

K UI3
umie planowad i wykonywa6 proste do6wiadczenia z zakresu optyki i fizyki
ziawisk falowych, krytycznie analizowai ich wyniki orazj9 pl949!l!9\vq6

XIA UO3

K UI4

umie analizowa6 proste problemy dotycz4ce mikroskopowej budowy materii,
znajdowa6 i przedstawiai ich rozwiqzania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz

przy wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywac analizy
ilo5c iowe i wyciAgac wnioski jaLo(c iowe

XIA UOI
XIA I.JO2

K UI5 umie wykonywa6 wybrane do6wiadczenia z zaktesu fizyki mikro(wiata,
kryttcznie analizowai ich uryniki oraz ie prezentowa6

XIA UO3

K UI6
umie ze zrozumieniem przedstawi6 podstawowe problemy z zakresu

astronomii i astrofizyki, wykona6 podstawowe obserwacje astronomiczne

i zinteroretowa6 ich wvniki

XIA UOI
XIA UO2

K r.J l7 umie ze zrozumieniem ikrytycznie korzysta6 z literatury izasob6w Internetu

w odniesieniu do problem6w z podstaw fizyki
XIA IJOT



w zakresie element6w firyki teoretycznej

K UI8
u mie przedstawi6 teoretyczne sformulowan ie wybranych zagadnieh mechan ik i

oraz uirywajqc odpowiednich narzgdzi matemarycznych przeprowadzi6

teorctyczna analizp wybranych uklad6w mechanicznych

XIA UOI
XIA UO2

K UIg

umie przedstawi6 teoretyczne sformulowanie wybranych zagadnieh

efektrodynamiki klasycznej oraz u2ywaj4c odpowiednich natzgdzi

matematycznych przeprowadzi6 teoretycznq analizg wybranych zjawisk
z zakresu elektrodynamiki

XIA UOI
XIA UO2

K UzO
umie przedstawi6 teoretyczne sformulowanie wybranych zagadnie'h mechaniki

kwantowej oraz u2ywajqc odpowiednich narzpdzi matematycznych
przeDrowadzi6 teoretyczna analiz9 wybranych uklad6w kwantowych

XIA UOI
XIA UO2

K U2I
umie ze zrozumieniem i kry4ycznie korrysta6 z literatury izasob6w Intemetu

w odniesieniu do problem6w fizyki teoretycznej
XIA UO7

w zakresie narzgdzi informatykl

K U22
umie pracowa6 w Srodowisku r62nych system6w operacyjnych oraz korzysta6

z wvbranych program6w aplikacyinych
X I A I.JO4

K U23
umie napisa6 prosty program komputero\4] w wybranym jgzyku
programowania skompilowa6 go i uruchomi6

XlA UO4

K U24
umie wykorzystywa6 narzgdzia komputerowe do rozwi4zywanie problem6w
matematyki i firyki, w tym Srodowiska informatyczne do analizy danych,

obliczei numerycznych i symbolicznych
XIA UO4

K U25
umie wyszukiwai i wykorzystywae specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe w zasobach Intemetu z poszanowaniem wlasnofti intelektualnej
oraz zasad uZvtkowan ia

XIA UO7

XIA KO4

w zakresie zastosowari firyki - elektronika

K U26
umie planowa6 i wykonywa6 proste do5wiadczenia z zakresu elektroniki,
krytycznie analizowa6 ich wyniki oraz ie prezentowai

XIA UO3

K U27
umie ze zrozumieniem ikrytycznie korzysta6 z literatury izasob6w Intemetu

w odniesieniu do zasadnien elektroniki
XIA UO7

ponadto

K U28 zna iezyk angielski na poziomie Sredniozaawansowanym (82) XIA UIO

K U29 umie korzystai ze irodel wiedzy w .igryku angielskim XIA UIO

KOMPETENCJE SPOT-ECZNE

K KOl
zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebg dalszego ksztalcenia,

Dodnoszenia kompetencli zawodowych, osobistych i spolecznych
XIA KOI
XIA KO5

K KO2
potrafi pracowac w zespole prryjmuj4c w nim r6zne role, w tym
w szczeg6lno:ici rolg kierownicz4 potrafi prryjEd odpowiedzialnoS6
za realizowane zadanie zespolowe

XIA
XIA

,K02
K03

K KO3
rozumie znaczenie uczciwo5ci intelektualnej w dzialaniach wlasnych iinnych
os6b

XIA KO4

x lA w07
xlA w08

K KO4
rozumie potrzebg dzielenia sig wiedz4, w tym potrzebQ popularnego
przedstawiania osiaen ip6 fi zyki

XIA KO5

K KO5
potrafi samodzielnie wyszukiwai informacje w literaturze izasobach lnternetu,

takze w iezykach obcvch
XIA K()I

K KO6 potrafi formulowa6 opinie na temat podstawowych zagadniefi fizyki XIA KO6

K KO7 potrafi dzialac w mySl przedsiebiorczoSci XIA KO7


