
: /991 i

Uchwala nr 1554

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie anian w Ilchwale nr 1228 Senatu llniwersytetu w Biabmstoku z dnia 
,

25 kwietnia 2012 r, orazw (Jchwale nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

27 czerwca 2012 n w sprawie okreilenia efekt'w kztalcenia dla kierunkfw studidw

prowadzonych w lJniwersytecie w Bialymstoku, w zakresie efekt'w kztalcenia dla kierunku

Jizyka

Na podstawie art. 1 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wzszym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6in. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala

co nastgpuje.

$1

l. W Zalqczniku nr 7 do Uchwaly nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie olreilenia efela6w ltsztalcenia dla kierun6w studi6w

prowadzonych w IJniwersytecie w Bialymstoku, okedlaj4cym efekty ksztalcenia dla kierunku

fizyka studia drugiego stopnia - profil praktyczny, wprowadza sig nastqpuj4ce zmiany:

l) w objaSnieniu oznaczen symbol ,,X2A" zmienia sig na ,,X2P",
2) w obja5nienit oznaczeh symbol ,,M2A ' zmienia sig na ,,M2" '

2. W Zal4cznik]u nr 8 do Uchwaly w 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia

27 czerwca 2012 r. w sprrrwie olveilenia efektdw ksztalcenia dla kierunkiw studi6w

prowadzonych w lJniwersytecie w Bialymstoku, oke6laj4cym efekty ksaalcenia dla kierunku

hzyka studia pierwszego stopnia - profil praktyczny' wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

1) w objaSnieniu oznaczeh symbol ,,XlA" zmienia sig na ,,XlP",
2) w kategorii ,,Wiedza' efekt ksztalcenia K-W18 otrzymuje brzmienie:

xlP_w0l
xlP w03

ma podstawowQ wiedzi z zakesu astronomii i zna zasady

wykonywania obserwacji astronomicznych

t.
2.

$2

Uchwala wchod zi w Zycie z dniem podpisania.

Ujednolicony tekst Zal4cznika w 7 do Uchwaly nr 1228 Senatu Uniwersytetu

* nidy.rtok, z dnia 25 kwietnia 2012 r. i zaL4cznika nr 8 do Uchwaly nr 1269 z dnia

27 czerwca 2012 r. Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku w sprawie olaeilenia efektiw

l<sztalcenia dla kierunk,w studi,w prowadzonych v, IJniu,ersrtecie w Bialymstoku,

stanowiq odpowiednio Zal4czniki do niniejszej Uchwaly.

'rof, dr hab. Leonard L;lel



Zal4cznik nr 7
do Uchwaly nr 1228
Senatu Uniwcrsltetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 20l2 roku
ujednolicoq) rekst
ze zmianami wprowadzonymi
Uchwalq nr 1554
Scnatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 26 marca 2014 roku

EFEKTY KSZTAT,CENIA
dla kierunku Fizvka

studia drugiego stopnia - profil praktyczny

a-\v zakresie nauk Scislych opisanego
WyZszego, okedlonych w przepisa;h
27 lipca 2005r. _ prawo o szkolnictwie

do dziedziny nauk fizycznych. W zakesie

Bialymstoku. Zaklada sig,
okreSlonych dla studi6w
tudi6w pierwszego stopnia

cJ 1.

0bia6nienia oznaczeri:

K (przed podkeslnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnodci
K-(po podkre6lniku) - kategoria kompetencji spolecznych
X2P - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalienia w zakesie nauk icislych dla studi6w drugiego
stopnla

fI2 
-.efektv ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakesie nauk medycznych dla studi6w drugiego

stoDnla

03iko - numer efektu ksztalcenia

OPIS KIERUNKOWYCH EFf, KTOW XSZr.q,LCrXrA

Po ukoriczeniu studiriw drugiego stopnia na kierunku
fzy*a absolwent:

Odniesienie
do efekt6w
ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk Scistych

w zakresie metodoloeii nauk
rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego,
gospodarczego i cywilizacyjnego oraz jej znaczenie dla ochronv zdrowia
rozumie rolg teorii ltzycznej i abstrakcyjnego opisu obiekt6w fi4,cznych oraz
zjawisk firycznych w zakresie wybranych zagadnieh firyki wsp6lczesnej ijej x2P WOl

M2 W07

\r



K W03

ma poglgbion4 Swiadomo5d wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji
koncepcji teoretycznych, Swiadomo66 niepewnoSci eksperymentalnych oraz
Swiadomo56 szczeg6lnej odpowiedzialno6ci za wyniki prowadzonych badai
w odniesieniu do zastosowafi medvcznvch

x2P W03
M2 W05
M2 W07

K W04
rozumie zwi4zek badah podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami
w praktyce, w tym w szczeg6lno6ci z zastosowaniami w praktyce m edycznej

w0l
w07

X2P
M2

K W05
zna ograniczenia stosowalno6ci wybranych koncepcji teoretycznych oraz
procedur eksperymentalnych w tym procedur pomiarowych stosowanych
w fizyce medycznej

x2P Wol
XzP UO4
MZ UO1

w zakresie fizvki

K W06
ma poszerzon4 wiedzg w zakresie fizyki fazy skondensowanej, zna
i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne
wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne

X2P-
X2P

w0l
w03

K W07
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu
fizyki fazy skondensowanej, zna budowg oraz zasady dzialania aparatury
pomiarowej do wybranych do5wiadczeri z zakresu fizyki ciala statego

xzP W05

K W08
ma poszerzonq wiedzg z zakresu fizyki j4drowej zna i rozumie podstawowe
koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna
zastosowania orakwczne

x2P _
X2P

w0l
w03

K W09
zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji koncepcji z zakrest frzyki
j4drowej, zna budowg oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do
wybranych doSwiadczeri z zakresu fi4zki jqdrowej

x2P W05

K Wl0
ma poszerzon4 wiedzg w zakresie zjawisk rezonansu magnetycznego, w tym
magnetycznego rezonansu jqdrowego, zna i rozumie podstawowe koncepcje
leorerycz,le onz zna zastosowania praktyczne

x2P W0l
x2P W03

K Wll
rozumie podstawowe metody obrazowania z $ykorzystaniem rezonansu
magnetycznego, zna budowg onz zasady dzialania aparatury pomiarowej
wykorzystuj4cej zjawisko magnetycznego rezonansu j4drowego

x2P W05

K W12
ma poszerzon4 wiedzg w zakresie fizyki wi4zek promieniowania jon izujqcego,
zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne oraz zastosowania
DraKWczne

x2P WOl
x2P W03

K Wl3

zna szczeg6low4 budowg oraz zasady dzialania wybranych urzqdzeh
wywarzaj4cych wi4zki promieniowania jonizujqcego oraz aparattry
pomiarowej wykorzystuj4cej promieniowanie jonizujqce i vz4dzeh do
detekcji i pomiar6w promieniowania

w05
w06

x2P_
x2P

w zakresie zastosowari liryki w medycynie

K Wt4 zna budowg oraz zasady dzialania wsp6lczesnych diagnostycznych u"z1dzeh
medycznych wykorzystujqcych prom ieniowan ie jon izuj4cego

x2P W04
x2P W06
M2 W07

K Wl5 ma wiedzg z zakresu oddziatywania promieniowania jonizuj4cego z .nateri4,

ze szcze g6|ty m uwzgl gd n ieniem tkanki I udzkiej
x2P W05
M2 W07

K Wl6 zna budow4 i zasady dzialania medycznych wz1dzeh terapeutycznych
wykorzystujqcych promieniowanie jon izujqce

w05
w06
w07

xzP
xzP
M2

K Wl7 zna zasady i procedury okre6lania i weryfikacji dawki promieniowania
jonizuj4cego w planach leczenia

w05
w06
w07

x2P
X2P
M2

K Wl8
zna frzyczne i matemaryczne podstawy wsp6lczesnych metod obrazowania
medycznego, w tym tomografii rentgenowskiej i komputerowei onz
obrazow ania z wykorzystaniem metod niejonizuj4cych

x2P W04
x2P W05
M2 W07

K Wl9

zna zasady bezpieczeristwa i higieny pracy w laboratoriach fizycznych oraz
w Srodowiskach diagnostycznych i terapeutycznych zastosowafi medycznych,
ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem laboratori6w wykorzystuj4cych
promieniowanie jonizujqce

xzP W07

2



w zakresie matematyki i narzgdzi informatyki

K W20
ma poglgbion4 wiedzg z matematyki, w szczeg6lnosci z zakresu analizy
transformat oraz analizy danych zr, szczeg6lnym uwzglgdnieniem zastosowafi
w fizyce medycznej

xzP W02
x2P_W04
x2P_W05
M2 W07

K W2l zna narzgdzia matematyczne do analizy danych eksperymentalnych, analizy
sygnal6w i obraz6w, w tym medycznych obraz6w diagnostycznych

xzP W02
x2P W03
x2P W04
M2 W07

K W22
zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna merooy
przotwarzania i poprawyjako5ci obraz6w i sygnal6w

x2P W03
x2P W04

K W23
zna techniki analizy obraz6w, optymalizacji oraz odzyskiwania informacji
iloSciowej

x2P W03
x2P W04

K W24
zna metody otrzymywania obraz6w i sygnat6w diagnostycznych do
zastosowali medvcznvch

x2P W03
x2P W04
M2 W07

ponadto

K W26
zna zasady oraz narzgdzia ochrony wlasno6ci przemyslowej i prawa
autorskiego, zna zasady korzystania z zasob6w informacji patentow€J

x2P W09
M2 W

K W27
zna og6lne zasady komercjalizacji wynik6w bada6 oraz zasady
przedsigbiorczo6ci indywidualnej

x2P Wl0
M2 Wl2

xzP U04
X2P UO6
M2 U13

uMrEJ4rNOsCr

czy6 wsp6lczesne osi4gnigcia w zakresie
stawie najnowsze rozwi4zania praktyczne

szczeg6lnym uwzglgdnieniem zastosowafi

K UO2
umie przygotowa(, rozprawg o charakterze naukowym dotycz4cq samodzielnie
przeprowadzonych badah doSwiadczalnych lub/i teoretycznych X2P UO5

w zakresie firyki

K UO4

umie zaplanowa6 i wykonai eksperyment z wykorzystaniem promieniowania,
kr54ycznie zinterpretowa6 jego wyniki oraz przedstawi6 je w postaci zwartego
opracowania

X2P UOI
X2P UOz
X2P UO5

K UO5
umie wyjaSni6 makroskopowe wlasnoici materii skondensowanej w oparciu
o teorig mikroskopow4

x2P WOl
X2P UOI

K UO6 umie zidentyfi kowat rodzaj promieniowania oraz okreSli6 jego intensywno36 u0l
u02

x2P_
xzP

K U()7
umie wykonywa6 obliczenia zwi4zane z rozpadem promieniotw6rczym oraz
umie obliczy6 dawkg promieniowania pochlonigtego przez materig

X2P UOI
X2P UOz
x2P Wol
x2P W04

K UO8
umie poslugiwad sig detektorami i dozymetrami stosowanymi w praktyce
laboratoryj nej or az medy cznej

X2P UOI
x2P U02
M2 UOz

K UO9
umie obliczy6 parametry wi4zki promieniowania jonizujqcego na podstawie
paramet16w 216dla

xzP_
xzP_
xzP

w0l
w03
w04



K UIO
x2P_W0l
x2P W03
x2P W04

K UII potrafi okre6li6 rozktad dawki promieniowania w materii zdeponowanego
pnez wiqzkg prom ieniowania jonizuj4cego

x2P W0l
x2P W03
x2P W04

K UI2 umie wykonywa6 badania fizykochemiczne przy zastosowaniu aparatury
wykorzystuj4cej zjawisko magnetycznego rezonansu jqdrowego

X2P UOI
xzP U02
XzP UO4

K UI3
umie dobra6 metodg obrazowania z wykorzystaniem magnetycznego
rezonansu j4drowego do problemu eksperymentalnego lub praktycznego,
w szczeg6fno6ci zwiqzanego z diagnostykq medyczn4

xzP UOl
xzP UIZ
M2 W07
M2 UOz

K U14
umie zaplanowad i przeprowadzi6 eksperymenty przy wykorrystaniu technik
magnetycznej spektroskopii rezonaDsowej, krytycznie przeanalizowa6 ich
wyniki oraz przedstawi6je w postaci zwartego opracowania

X2P UOI
xzP U02

K UI5
umie oceni6 nar,azenie zwi4zane z pracq w laboratorium z wykorzystaniem
promieniowania jonizujqcego oraz stosuje odpowiednie zasady
bezDieczefistwa

x2P W07

K U16
umie ze zrozumieniem i krltycznie korrysta6 z fachowej literatury
i zasob6w Intemetu - w tym Zr6del w jgryku angielskim w odniesieniu do
studiowanych problem6w fi zyki

u03
K05

xzP_
xzP

w zakresie zastosowari firyki w medycynie

K UI7 umie komunikowai sig z personelem medycznym w zakresie problem6w
dotycz4cych fi zyki medycznej

M2 UO3

M2 W05

K UI8
umie wyliczyi parametry wi4zki terapeutycznej oraz ustali6 czas ekspozycji
pacjenta przy zadanych parametrach wi4zki

x2P U04
M2 UOz

M2 UO3

X2P KO6

K UI9 umie wyliczy6 aktywnos6 oraz i1056 izotopu podawanego pacjentowi
w ramach procedur medycyny nuklearnej

XzP UO4
M2 UO2
M2 UO3

X2P KO6

K U2O
umie korzysta6 z systemu weryfikacji zarz4dzania radioterapi4, zna zasady
konstrukcji planu leczenia, umie oc€nii parametry planu leczenia

X2P UO4
M2 UO2

M2_U03
X2P KO6

K U2I
umie, ze zrozumieniem aspekt6w frzycznych i medycznych, poslugiwai siQ

systemem przygotowania pacjenta do radioterapii

X2P UO4

M2_U02
M2 UO3

X2P KO6

K U22
umie samodzielnie sporz4dzi6 rozklad izodoz urz4dzeh terapeutycznych
wykorzystuj4cych prom ien iowan ie jon izujqce

x2P U04
M2 UOz
M2 UO3
X2P KO6

K U23
umie oceni6 narazenie personelu pracuj4cego w otoczeniu Zr6del
promieniowania, potrafi ustalid parametry oslon i dopuszczalny czas
przebywania czlowieka w polu promieniowania

X2P UO4
M2 UO2

M2 UO3

X2P KO6

K U24
umie tworzy6 wybrane instrukcje i procedury z zakresu firyki medycznej
i ochrony radiologicznej pacjenta

X2P UO8

M2 UO3

M2 UOs

M2 UI3

\,



f,fekty ksztalcenia z obszaru nauk medycznych osi4gane w
profil praktyczny:

potrafi korzysta6 z literatury, zasob6w Intemetu oraz dokumentacii
technicmej aparatury medycznej - w tym z dokumentacji w jgzyku
angielskim, zna podstawowe Zr6dla informacji o biez4cych problimich

ma Swiadomo66 ci4glego i szybkiego rozwoju fizyki medycznej, potrafi
okreSIi6 kierunek swoich zainteresowai i podj46 samodzielne kiztalcenii

umie stosowa6 poznane narzgdzia matematyki do formulowania
i rontiqzywania wybranych problem6w z fizyki ijej zastosowari praktycznych
umie samodzielnie uzupelniai i poszerzal wiedzg maremawczna
i informatycznq korzystaj4c z literatury izasobow Internetu
u.mte,ze zrozumieniem korzystai z komputerowych narzgdzi do analiry
danych eksperymentalnych i komputerowego sterowania pomiarem
umie ze zrozumieniem korzysta6 z komputerowych narzgdzi przetwanania
i analiry sygnal6w

potrafi prrygotowac i zrealizowa(. wystqpienie publiczne w jgzyku polskim
lub angielskim dotycz4ce bie24cych problem6w fizyki lub nzyli medycznei
umie poslugiwa6 si9 jg4,kiem angielskim - zgodnie z wymaganiami poziornu
82+ Eu16O"i.L;"to Systemu Opisu Kszalcenia Jgzykoweeo

KOMPETENCJE SPOLECZNE
ma Swiadomo66 odpowiedzialnoSci zwiqzanej z wykonywaniem zawodu,
w tym, z racj i nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki medycznej,
szczeg6lnej odpowiedzialnoSci wobec pacjent6w i personelu sluZby zdrowia 

-

rozumie potrzebg przekazywania spoteczefistwu rzetelnej, opartej na
dowodach,. wiedzy z zakresu fizyki ijej zastosowafi, w tym w szcieg6ino6ci

potrafi dzialai w mysl zasad

studiriw drugiego stopnia z fizyki,

WIEDZA
na dowodach

rozumie zasady funkcjonowania sprzgtu iaparatury stosowanej w zakresie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych, wla6ciwych dla studiowanego kierunku studi6w
zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasno5ci przemyslowej
i prawa autorskiego oraz konieczno{(, zarzldzania zasobami wlasnosci inielektualnei

potrafi poslugiwai si9 zaawansowanym technicznie sprzgtem i aparatur4 stosowanymi
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, wlasciwych dla studiowanego kierunku

potrafi prezentowai i wyja5nia6 problemy z zakresu ochrony zdrowia w spos6b
dostosowany do przygotowania os6b i eruo docelowvch
potrafi sformulowa( plan dzialah odpowiadai4cych potrzebom pacjenta, klienta oraz grupy

i zaniedbania w
posiada umiejgtno56 przygotowania pisemnego opracowania w zakresie dyscypliny
q44g*"j, wlaSciwej dla studiowanego kierunku studi6w

KOMPETENCJE SPOLECZNE
dba6 o



a_ \4/ zakresie nauk Scislych opisanego
WyZszego, okreSlonych w przepisach
27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie

.). Kierunek nalezy do dziedziny nauk fizycznych
znych-

ObjaSnienia oznaczefi:
K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K_(po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
XlP - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk scislych dla studi6w pierwszego
stoDnla

Zalqcznik N 8
do Uchwaly nr 1269
Senatu Uniwersyetu w Bialymstoku
z dnia27 czerwca2jl2 tokt)
ulednolicony tekst
ze zmianami wprowadzonymi
Uchwal4 nr 1554

::xT* l::Jfi iiwr 
i a,vmsto ku

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku liryka

studia pierwszego stopnia - profil prakfyczny

03iko - numer efektu ksztalcenia

'\{

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
Jizyka absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarach
ksztalcenia
w zakresie

nauk Scislych

w zakresie strukturv fizvki i
znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego,
yjnego orazjej znaczenie dla ochrony zdrowia

rozumie rolg modelu ilo6ciowego obiektu frzycznego oraz zjawiska
fizyczne5o w zakresie podstawowych dzial6w fizyki
uzyskuje Swiadomo56 wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji
teoretycznych oraz iwiadomo56 niepewnoSci eksperymentalnych
rozumie strukturg fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje Swiadomo5d
powi4zafi,poszczeg6lnych dziedzin i teorii, zna przyklady blgdnych hipotez XIP WOI

zna ograniczenia stosowalno6ci wybranych teorii fizycznych, modeli
obiekt6w fizycznych i opisu zjawisk fizycznych

ma wiedzg z matematyki, w tym z zakresu rachunku r6Zniczkowego
i. calkowego, algebry oraz rachunku prawdopodobieistwa i statysffi,
niezbgdn4 do opisu praw fizyki, modelowania i badania wybranych uklad6w
fizycznych oraz analizy danych eksperymentalnych



K W07 llt_T:"^,!T"'"U strukrurg podstawowych teorii fizycznych, potrafi ury6
oopowfednlch narzgdzi matematycznych do ilosciowego opisu zjawisk
z wybranych dzial6w fizyki.

x lP_w02
x IP W03

w zakresie nodsaaw fizvki

K W08
m.a wiedzg *
k-fasycznej, praw mechaniki oraz teoretycznycir modeli wybranych uklad6w
mechanicznyclr, rozumie fundamentalnv charakter,..r* rrr.,.,t^.i

x tP_w0t
x lP w03

K W09 :::.j^:ry-?y 
eKsperymenralnej werytrkacji praw i koncepcji Ftzycznych, znaDuoowg oraz zasady dzialania aparatury pomiarowej do wybranych

doSwiadcze6 z zakresu mechan iki
xtP w05

K WlO rozurnrc poosrawowe po1gcia oraz wybrane zjawiska dotyczqce
elektryczno5ci i magnetyzmu - rozumie treS6 r6wnari Maxw" ,

xlP wol
xrP w03

K Wlt ::ii-:f:*"y eKsperymentatneJ weryfikacji praw i koncepcji frzycznych, znaDudow9 oraz zasady dzialania. aparatury pomiarowej do' wybranych
do5wiadczeri z zakresu elektrycznoSci i mugn.tyr*u

xr P w05

K Wl2
rrd wicqzg w zakreste podstawowych pojgi, zjawisk i formalizmu

::IT,",1-1TT 
I 

T, 
praw termodynam iki or az teoi ity cznych mode I i wybranych

uKtadow termodynamicznych,
xlP w0l
xtP w03

K Wt3 zrfa ouoowg oraz zasady d,ztalania aparalury pomiarowej do wybranych I .,,'-doSwiadczen z zakresu tennodynamiki I XIP_W05

K Wl4
e podstawowy_ch pojg6 i formalizmu optyki oraz fizyki
ch zjawisk falowych a takze teoretyiznych mojeli
optycznych i falowych, zna i rozumie granice ich

xtP wOt
XIP WO3

K Wt5
:::i:p""ooy eKsperymentatneJ weryfrkacji praw i koncepcji fizycznych, znabudowg oraz zasady dzialania 

.aparatury pomiarowej do' wybranych

l^::y:"0,""0 z zakresu optyki i fizyki elektromagneiycznych zjawisk
ralowvch

x lP w05

K Wl6
rrd pousuwowq wtedzg w zakresie lizyki atomu, czesteczki, firyki ciala

rnych i podstawowych XIP WOI
xtP w03

K Wl7
4na sPosoDy e praw i koncepcji ftzycznych, znabudowg oraz ry pomiarowej do wybranych
CoSwiadczeri z

xlP w05

K Wt8 rna poosrawow4 wrcdzg z zakresu astronomii i zna zasady wykonl,wania
obserwacji astronomicznych

xr P_wOl
xtP w03

w zakresie element6w fizvki feorefv.Tne;

K Wt9

.u. pod.,u
elektromagnetycznego, zt:ra teoretyczne podejScie do wybranyctr zagadnieti
z za,kresu teorii promien iow ania oraz wybrane narzgdzia matematyczne do ich
analizy

xtP w0l
xtP w02
x rP w03

K W20
:rfa _wleozg z zaKresu podstaw mechaniki kwantowej, formalizmui probabilistyczrej interpretacji teorii, zna teoretyczny opis 

"oraz 
narzgdzia

matematyczne do analizy wybranych uklad6w kwantowych

xlP w0t
xlP w02
xlP w03

w zakresie zaslosowaf fizvki w medvcvnie

K W2l ma podstawow4 wiedzg w
niezbgdn4 do rozumienia zastosowaf fizvkiw medvcvnie 

- xrP wOt
xlP w05

K W22 ma poosrawow4 wredzg w zakresie wybranych zastosowari fizyki
w medycynie xlP W0l

K W23
zfa ouoowg I zasady dztalanta wybranych urzqdzeh diagnostyki i terapii
medycznej xlP w05

(



K W24
zna zasady bezpieczeristwa i higieny pracy w laboratoriach diagnostyki

i terapii medycznej ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ochrony radiologicznej
XIP w06

K W25
ma podstawow4 wiedzi z zakresu etycznych i prawnych uwarunkowan

mri4zanych praktycznymi zastosowaniami fizyki w ochronie zdrowia
xlP w07

w zakresie narzgdzi informatyki

K W26
zna zasady uZltkowania system6w operacyjnych oraz pakiet wybranych

specjalistycznych program6w aplikacyjnych - w tym (rodowiska do analizy

danych i obliczeri symbolicznYch

xtP w04

K \t'!27 ma podstawow4 wiedzg z zakresu algorltmiki i struktur danych
xlP w04
xlP W02

K W28 zna podsta*y programowania w rvybranym jgzyku wyzszego pozlomu xtP w04

K W29
zna podstarvy metod numerycznych stosowanych do zagadnief ftzyki oraz ie1

zastosowafi
xrP w04

w zakresi€ technicznych zastosowari {izyki

K W30
zna budowg irozumie fizyczne podstawy dzialania wybranych podzespol6w

elektroniki analogowej i cyfrowel

xlP wOl
xtP w05

K W3l
zna budowg wybranych urz4dzeh elektronicznych z uwzglgdnieni

zastosowafi w aparaturze medycznej irozumie zasady ich dzialanta
em xtP w0l

xlP w05

ochrony wlasnoSci intelektualnei

K W33
zna zasady przedsigbiorczo5ci indywidualnej i komercjalizacji wynik6w

badari stosowanych
xlP w09

UMIEJETNOSCI

w zakresie struktury tizyki i metodologii nauk fizycznych

K UOI

zy6 podstawowe fakty z poznanych dzial6w
jako dyscypliny naukowej oraz przedstawi6

dziedzinie firyki na rozw6j technologii,

gospodarki i rozw6j cyrvilizacyjny

XIP UO6
XIP UO9

K UO2

umie przygotowa6 opracowanie, w tym takze adresowane do masowego

odbiorcy,' dotycz1ce badari w zakresie poznanych dzial6w fizyki,
,.^,f -^--,-+..i-^,,^, "v -^- .tiaAzc atoz I itcref rrre i zrsohv Intemetu

XIP
XIP
XIP

u05
u06
u08

J JrluJtv 
q4Jrr\g!!!r 
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,v!!Y

XIP UOI
XIP UO2K UO3

idoSwiadczalnej

umie samodzielnie uzupelniad i poszerzat WK UO4 XIP UO7

K UO5 umie korzystad z komputerowych narzgdzi do obliczefi symbolicznych XI P UO4

w zakresie podstaw fizYki

K UO6

umie analizowa6 problemy z zakresu mechaniki, znajdowad i przedstawia6

ich rozwi4zania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz przy wykorzystaniu

pomanych narzgdzi matematyki wykonywad analizy ilo6ciowe iwyciqgac
wnioski iako5ciowe

XIP UOI
XIP UO2

K UO7
umie planowa6 i wykonywa6 proste doriwiadczenia z zakresu mechaniki,

krytycznie analizowai ich wyniki orazje prezentowac

umie analizowa6 problemy z zakresu elektryczno6ci i magnetyzmu,

znajdowa6 i przedstawia6 ich rozwiqzania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz

przy wykorzystaniu poznanych narz9dzi matematyki wykonywa6 analizy

iloSciowe i wyci4ga6 wnioskijut oS"i*

XIP UO3

K UO8
XIP UOI
XIP UO2

K UO9
umie planowa6 i wykonywa6 proste do6wiadczenia z zakresu elektryczno5ci i

mugtrityt*u, kryty"rni" unuli^*u6 i"h *yniki
XIP UO3



K UIO

umie analizowa6 problemy z zakresu termodynamiki, znajdowa6

i przedstawia6 ich rozwi1zania w oparciu o zdobl't4 wiedzi oraz przy

wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywad analizy ilo6ciowe
i wyci4ga6 wnioski jako6ciowe

XIP UOI
XIP UO2

K UII umie planowa6 i wykonywad proste do6wiadczenia z zakresu termodynamiki,
krytycznie analizowa6 ich wyniki oraz je pr€zentowa6

XlP UO3

K UI2

umie analizowad problemy z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych ,

znajdowa6 i przedstawiai ich rozwiqzania w oparciu o zdobytq wiedzg oraz

przy wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywa6 analizy
ilo6ciowe i wyciqga6 wnioski jako6ciowe

XIP UOI
XIP UO2

K UI3
umie planowa6 iwykonlva6 proste doSwiadczenia z zakresu optyki ifizyki
zjawisk falo'*ych , krytycznie analizowad ich wyniki oraz je prezenlowal

XIP UO3

K UI4

umie analizowa6 proste problemy dotycz4ce mikoskopowej budowy materii,
znajdowa6 iprzedstawia6 ich rozwi4zania w oparciu o zdobytq wiedzg oraz

przy wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywa6 analizy
iloSciowe i wyciqgai wn ioskijako6c iowe

XIP UOI
XIP UO2

K U15
umie wykonywai wybrane doSwiadczenia z zakresu fizyki mikro6wiata'
krylycznie analizowa6 ich wyniki orazje prezentowa6

XIP UO3

K UI6
umie ze zrozumieniem przedstawi6 podstawowe problemy z zakresu

astronomii i astrofizyki, wykona6 podstawowe obserwacje astronomiczne

i zinterpretowa6 ich wyniki

XIP UOI
XIP UO2

K U17
umie ze zrozumieniem i kr)'tycznie korzysta6 z literatury izasob6w Internetu

w odniesieniu do problem6w z podstaw firyki
XIP UO7

w zakresie element6w firyki teoretycznej

K UI8
umie przedstawi6 teoretyczne sformulowanie wybranych zagadnieh frzyki
prom ien iowania e lektromagnetyczn ego onz uzry ai4c odpowied n ich narzgdzi

matematycznych przeprowadzi6 teo rety czny analizg wybranych zjawisk

XIP UOI
XIP UO2

K UI9
umie przedstawi6 teoretyczne sformulowanie wybranych zagadnieh

mechaniki kwantowej oraz uLywaj4c odpowiednich narzgdzi matematycznych

przeprowadzi6 teoretycznQ analizg wybranych uklad6w kwantowych

XIP UOI
XI P UO2

K U2O
umie ze zrozumieniem ikrltycznie korrysta6 z literatury i zasob6w lnternetu

w odniesieniu do problem6w fizyki teoretycznej
XIP U()7

w zakresie zastosowafi fizyki w medycynie

K U2I
umie analizowa6 wybrane problemy z zakresu zastosowati firyki
w medycynie w oparciu o wiedzg z zakresu fizyki oraz wiedzg z zakresu

biologii, chemii i medycyny

XIP UOl
XIP UO2

K U22
umie porozumiewad sig z personelem medycznym w zakresie wybranych

metod diagnostyki i terapii medycznej ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
problem6w onkologii

XIP UO6

XIP KO2

XIP KO3

K U23
umie podad zasady dzialania i zidentyfikowa6 oraz oceni6 zagrozenta

zwiqzzne z wykorzystaniem *ybranych urz4dzeh diagnostyki i terapii

medvcznei

XIP UOI
xtP w06

K U24
potrafi zaplanowa6 oraz wykona6 proste

z wykorzystaniem wybranych wzqdzeh diagnostyki

- w tym pomiary dozymetryczne

pomrary zwtqzane
i terapii medycznej XIP UO3

K U25

umie przeanalizowa6 wybrany problem z zakresu fizyki medycznej

w oparciu o zasoby literatury i Internetu oraz przedstawi6 propozycje jego

rozwiqzania w formie zwarteBo opracowania

XIP UO5

w zakresie narzqdzi informatYki

K U26
umie pracowa6 w Srodowisku r6znych system6w operacyjnych oraz korrystad

z wybranych program6w aplikacyjnych
XIP UO4

4



umie napisa6 prosty program komputerowy w wybranym j9zyku

ia skompilowa6 go i uruchomi6

umie wykorrystywa6 programy komputerowe do analizy danych i obliczeri

XIP UO7

XIP KO4

umie wyszukiwa6 i wykorzystywa6 specjalistyczne oprogramowanie

komouterowe w zasobach lnternetu z poszanowaniem wlasno5ci

w zakresie technicznych zastosowah

umie planowa6 i wykonywa6 proste do6wiadczenia z zakresu elektroniki,

analizowa6 ich wyniki oraz

umie ze zrozumieniem i krlycznie korzysta6 z literatury i zasob6w Internetu

w odniesieniu do zagadnieri elektroniki

umie poslugiwa6 siQ jgzykiem angielskim na poziomre

umie korzysta6 z angielskojgrycznych Lr6del wiedzy z zakresu nauk

KOMPETENCJE SPOLECZNE
XIP KOI
XIP KO5

,n" ogiuni"t"niu swojej wiedzy irozumie potrzebg dalszego ksztalcenia'

podnoizenia kompetencji ra*odo*ych' osobistyc

XIP KO2

XIP KO3

potrafi pracowad w zespole prryjmujqc w nim- r62ne .role, w tym

w szczeg6lno5ci rolg kiJrownicz4, potrafi przyj46 odpowiedzialno66 za

XI P KO4

x r P_wO?
xtP w08

rozumie znaczenie uczciwo6ci intelektualnej w dzialaniach wlasnych

i innvch os6b

,ozt,ti" pot.t"Ug dzielenia sig wiedzq, w tym potrzebg populamego

XIP KOI
XIP KO5

oot."f, r-noati"fni" wyszukiwa6 informacje w literaturze i zasobach

potrafi formulowa6 opinie na temat podstawowych zagadnieh. fizyki ijej
Lstoro*a6, rozumie ipoleczne aspekty medycznych zastosowali fizyki onz


