
Uchwala nr 1564

Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia dla kierunku studifw fi4yka, na

poziomie studitiw pierwszego stopnia o proJilu praklycznym

Na podstawie art. l l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

wyZszym (tj. Dz. lJ. z 2012 r., poz. 572, z p62n' zm'), w zw\qzktt

z Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 2 listopada

20ll ;. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacii dla Szkolnictwa Llty2szego

(Dz.lJ. Nr 253, poz. 1520), uchwala sig' co nastqpuje:

$l
l. Senat okresla efekty ksaalcenia dla kierunku studi6w fizyka, na poziomie

studi6w pierwszego stopnia o profilu praktycznym'

2. Okreslone efektrobowiryui4 od roku akademickiego 201412015. Opis

efekt6w ksztalcenia stanowi Zal4cznikdo niniejszej Uchwaty'

$2
Uchwala wchodziw irycie z dniem podpisania.

ProJ,, dr hab. Leonard Etel

Przewodnic



Zal4cznlk
do Uchwaly nr 1564

Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku
zdnia23 kwietnia 2014 r-

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku fizyka

studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

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

w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy2szego, okreSlonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie

wyzszym (tj. Dz. 11. z 2Ol2 r. poz. 572, z p62n. zm.). Kierunek naleZy do dziedziny nauk

fizycznych z elementami zastosowari w odpowiednich galgziach uslug lub produkcji przemyslowej

W zakresie nalez4cym do obszaru technicznych zastosowan fizyki, ksztalcenie prowadzone jest we

wsp6lpracy z personelem podmiot6w gospodarczych. na podstawie porozumieir zawartych

z Uniwersytetem w Bialymstoku.

ObiaSnienia oznaczei:
K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych

XIP - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych dla studi6w pierwszego

stopnla
01.02.03 i kol efektu ksztalcenia- numer

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW XSZT^ T,CNXTA

Po ukohczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku

fizYka absolwentz

Odniesienie do
efekl6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w z:kresie

nauk Scislych

WIf,DZA
rozumie fundamentalne znaczenie fizyki
gospodarczego i cywil izacyjnego

rozwoju technologicznego. I Xte_WOfdla
w0lK

K W02
rozumie rolg modelu iloSciowego obiektu ftzycznego oraz zjawiska

ltzycznego w zakresie podstawowych dzial6w fizyki
w03XIP

K W03
uzyskuje Swiadomo56 wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji

teoretycznych oraz SwiadomoS6 niepewno6ci eksperymentalnych
xlP w0l

K W04
rozumie strukturg fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje (wiadomoS6

powi4zali poszczeg6lnych dziedzin i teorii, zna prryHady blgdnych hipotez

fizycznych i blgdnych teorii fizycznych

xtP w0l

K W05
zna ograniczenia stosowalno6ci wybranych teorii fizycznych, modeli

obiekt6w fizycznych i opisu zjawisk fizycznych
xtP w0l

K W06

ma wiedzg z matematyki, w tym z Zniczkowego

i calkowego, algebry oraz rachunku i statystyki,

niezbgdn4 do opisu praw fizyki, modelo ych uklad6w

fizy czny ch or az analizy d an ych e kspe ry m enta I nych

xlP w02



rozumie formalnq strukturg podstawowych teorii fizycznych' potrafii uzy6

odoowiednich narzgdzi matematy"rnyih do ilosciowego opisu zjawisk

- ..,,,r.'.-',^t" .l"iqlAw fizvki

xlP_W02
x lP W03K W07

L fr J v'v'tJ e,' e

xlP wOl
xlP w03K W08

ma wiedzg w zakresie podstawowych poJqc I rormallzmu

Lt"."""n"i, praw mechaniki oraz teoretycznych modeli wybranych uklad6w

..-^i--;j-'^r.'nzrrmie frrndamentalnv charakter praw NeMona

xrP W05
K W09

zna sposoby eksperymentalnej werytikacJl praw I KoncepcJl rtieycLttyvtt' Lttd

;;;;; ";"t 
z,,s;dv dzialania aparatury pomiarowej do wybranych

,^*,,,:-)^--; . ce]nre..,, mechanikt
xtP WOl
xlP W03K WlO

zna i rozumie podstawowe pojqcia oraz trybra-n: 
- 

zJawrsKa uulylzqvs

^r^r.r-,^--^i^i i nadnatvzrnr - rozrrmie tre56 rownan Maxwella

xlP w05
K Wll

zna sposoby eksperymentalnej weryfikacJl praw I KoncepcJr LtqcLxvvn' ''tta
iua.i. oiut zurLdy dziutania aparatury pomiarowej do wybranych

)^A,,,i-A-,aA . ,olkectt elektrvczno6ci i maqnetyzmu

xlP wOl
xlP w03K W12

ma wiedzg w zakresie podstawowych poJgc' zJawlsK 
.r

,"r."iv""'-f f,i, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych

.,1,t^,1,<.,, +offi ^Awrqmicznvch
xlP W05

K Wl3
zna budowg oraz zasady dzialania aparatury pomlaroweJ qo wyurarrvlrr

.! ^ A.,,i ^ A ^--A - -alz ecr tcrmndvnamiki

xlP w0l
xlP w03K Wl4

ma wiedzg w zakresie podstawowych poJQc I lormallzmu optyru vr^L rtL!N

"i"r.,."-igt"ty"znych 
zjawisk falowy;h a takze teoretycznych modeli

wybranych ukladow optyczmych i falowych, zna i rozumie granice ich

stosowalnosci -- --- .-.--- --

xlP w05
K wl5

zna sposoby eksperymentalnej weryfikacli praw I KoncePcJl rtzyezttyt;n' Ltta

budowg oraz zasady ozrarania 
- 

"pu'itury 
pomiarowej do wybranych

do6wiadczeriZZakresuoprykiifizykielektromagnetycznychzjawisk
fafowych .. . . _.._;^,-

xlP wOl
xlP W03K Wl6

ma podstawowq wiedzg w zakresie llzyki atomu' czqsteczKr' rrzlr., !r4r4

stalego, firyki jedra atomowego, cz4sr;k elementarnych i podstawowych

r r-:^r--.,^3 -, ^-^'-nrlzia

xlP w05
K Wl7

zna sposoby eksperymentalnej weryltkacli praw I KoncepcJI rrLycLttyett' ''tta
;;J; ;t Lruay d'iutuniu 

- 
up"tutury pomiarowej do wvbranych

)^A,.,i^A^-^A - -alnact fizvki mikro(wiata
xlP W01
xlP w03K Wl8

ma podstawowq wiedzq z zakresu dyscyplln poKrewnyclr' wtaserwylrr

..,.."1^^-r "^-^i"r.n{ni izna ich oowiazania fizvka

XIP
XIP
XIP

w0r
w02
w03K Wl9

m I Z zakfesu teorll pful

el teoretyczne podej6cie do wybranych zagadnieh

z wybrane narzqdzia matematyczne do ich analizy

-- ootamem wvbranei specialno6ci

xlP w0l
xlP W02
xlP W03K W20

ma wiedzg z zakresu podstaw mechanllo KwantowcJ'

i"lr.,uJitiri""rn"i interpreiacji teorii, zna teoretyczny opis oraz narzqdzia
' r'---- r .J ,.' I5ranych uklad6w kwantowych w zakresie
matematyczne do anallzy wyr

---^,.,:r-i--i7m hf^of'rnem wvhranel sDeclalnoscl
xlP WOl
xlP w05K W2l

ma podstawow4 wiedzq w zakresle tlzyKl I dyscyplln PoKrEwrrJ\'r'r'ezuYu'r't
r - -^-.^^^.,,^i ^h;arr,^h nr^oremem wvbranei snecialno6ci

xlP W05
K W22

zna budowg i zasady dzialania wybranych rrT4dzen pomlarowyolr | 
'rPd'dLuri

,,^^-^-*,^-^-; -,r"{niwvch dla wvbranei soecialno6ciu'4tsfrvorJla''vr.'.-"'..J---- / ..": :: : __. _^t,-^-;6 xlP w04
xlP W05K W23

zna podstawowe zasady metrologll I JeJ zasrosowalrra w zo^t

- --^...'r r-:^-.,- wvhranei snecialnorici

XIP WO4

xlP w05K w24
ma wiedzg umoZliwiajqcq modelowanie I symulacJe wyorarrysrr zJaw''^

;;";"*n "*, }"!"i*,]s"i fizlcznych cial w zakresie przewidzianvm

programem sPecjalno6ci



K W25
zna budowg wybranych urz1dzeit elektronicznych z uwzglgdnieniem
zastosowafi w obszarze wla6ciwym dla wybranej specjalnoSci i rozumie
zasady ich dzialania

xlP wOl
xlP w05

K W26
zna budowg i rozumie fizyczne podstawy dzialania wybranych podzespol6w
elektroniki analogowej i cyfrowej

xlP wOt
xtP w05

K W2'7

zna zasady nadzoru nad wspolczesnq aparatur4 wykorzystywan4
w laboratoriach badawczych oraz zwi4zanych z wybranymi zastosowaniami
fizyki

xlP WOl
xlP W05

K W28
zna zasady ochrony wybranych urz4dzeh przed niepo24danym
oddzialywaniem Srodowiska i zasady ochrony Srodowiska przed
oddziahr',,an iem urzadzeh

XIP
XIP
XIP

w0l
w05
w06

K W29

ma podstawow4 wiedzg z zakresu etycznych i prawnych uwarunkowai
zwi4zanych z praktycznymi zastosowaniami fizyki w produkcji
przemyslowej, w tym zasady poufno6ci i ochrony przed konkurencjq
w zakresie przewidzianym programem specjalnorici

xlP w0l
xlP w05

K W30
zna zasady bezpieczeristwa i higieny pracy w laboratoriach wla5ciwych dla
wybranej specjalnoSci

xlP w06

K W3t
zna zasady u2l,tkowania systemow operacyjnych oraz pakiet wybranych
specjalistycznych program6w aplikacyjnych - w tym Srodowiska do analiry
danych i obliczeri symbolicznych

xl P w04

K W32 ma podstawowq wiedzg z zakresr algorytmiki i struktur danych
xrP w04
xlP w02

K W33 zna podstawy programowania w wybranym jgzyku wyZszego poziomu xtP w04

K W34
zna podsfawy metod numerycznych stosowanych do zagadnieh fizyki onz jej
zaslosowan

xlP W04

K W35
zna podstawowe zasady ochrony wlasnorici intelektualnej i przemyslowej,
w tym zarys prawa patentowego w zakresie przewidzianym w programie
specjalno6ci

xlP w08

K W36
zna zasady przedsigbiorczoSci indyrvidualnej i komercjalizacji wynik6w
badari stosowanych

xtP w09

UMIEJETNOSCI

K UOI

umie w spos6b populamy pns4oczyt, podstawowe fakty z poznanych dzial6w
fizyki, zarysowat strukturg fizyki jako dyscypliny naukowej oraz przedstawi6
wplyw wybranych odkry6 w dziedzinie fizyki na rozw6j technologii,
gospodarki i rozw6j cywilizacyjny

_u06
u09

XIP
XIP

K UO2

umie prrygotowa6 opracowanie, w tym tak2e adresowane do masowego
odbiorcy, dolyczqce badari w zakresie poznanych dzial6w fizyki,
wykorzystuj4c uzyskan4 wiedzg oraz literaturg i zasoby Internetu

u05
u06
u08

XIP
xlP
XIP

K UO3

umie stosowa6 pomane narzgdzia matematyki do formulowania
i rozwi1rywania wybranych problem6w z zakresu firyki doSwiadczalnej oraz
teoretycznej w zakresie przewidzianym programem specjalno6ci

XIP UOI
XIP UO2

K UO4 umie samodzielnie uzupelniac i poszerzai wiedzg matematyczn4 XIP UO7

K UO5 umie korzysta6 z komputerowych narzgdzi do obliczeir syrnbolicznych XIP UO4

K UO6

umie analizowa6 problemy z zakresu mechaniki, znajdowai i przedstawia6 ich
rozwi4zania w oparciu o zdobytq wiedzg oraz przy wykorzystaniu poznanych
narzgdzi matematyki wykonywa6 analizy iloSciowe i wyci4gad wnioski
iakoSciowe

XIP UOI
XIP UO2

K UO7
umie planowa6 i wykonywa6 proste doSwiadczenia z zakresu mechaniki,
krytycznie analizowad ich wyniki orazje prezentowai

XIP UO3



K UO8

umie analizowa6 problemy z zakresn elektrycznodci i magnetyzmu,
znajdowa6 i przedstawia6 ich rozwi1zania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz
przy wykorzystaniu poznanych narzgdzi matematyki wykonywad analizy
ilo5ciowe i wyci4ga6 wnioski jakoSciowe

XIP UOI
XIP UO2

K UO9
umie planowa6 i wykonywa6 proste doSwiadczenia z zakresu elektryczno6ci
i magnetyzmu, krytycznie analizowa6 ich wyniki orazje prezentowa6

XIP u03

K UlO

umie analizowa6 problemy z zakresu termodynamiki, znajdowa6
i przedstawia6 ich rozwi4zania w oparciu o zdobf4 wiedzg oraz przy
wykorzystan iu poznanych narzgdzi matematyki wykonywad analizy ilo(ciowe
i wyciqga6 wnioski jako6ciowe

XIP UOI
XIP UO2

K UII umie planowa6 i wykonywa6 proste doSwiadczenia z zakresu termodynamiki,
krytycznie analizowa6 ich wyniki orazje prezentowa6

u03XIP

K UI2

umie analizowai problemy z zakrest optyki i fizyki zjawisk falowych,
znajdowa6 i przedstawiai ich rozwi4zania w oparciu o zdobyt4 wiedzg oraz
prry wykorzystaniu poznanych narzgdzi malematyki wykonywad analizy
iloSciowe i uyci4ga6 wnioski jako6ciowe

XIP UOI
XIP UO2

K ul3 umie planowa6 iwykonywa6 proste do5wiadczenia z zakresu optyki i fizyki
zjawisk falowych, kr)tycznie analizowad ich wyniki orazje prezentowa6

XIP UO3

K UI4

umie analizowai wybrane problemy dotyczqce mikroskopowej budowy
materii, znajdowa6 i przedstawia6 ich rozwi4zania w oparciu o zdoblt4
wiedzg oraz przy wykorzystaniu poznanych narzgdzi matemalyki wykonywa6
analizy iloSciowe i wyci4ga6 wnioski jako5ciowe

XIP UOI
XIP UOz

K UI5
umie wykonywai wybrane do5wiadczenia z zakresu fizyki mikroSwiata,

krytycznie analizowai ich wyniki orazje prezentowa6
XIP UO3

K UI6
umie ze zrozumieniem przedstawi6 podstawowe problemy z zakresu

dyscyplin pokrewnych, przewidzianych w programie specjalnoSci, wykona6

wybrane doSwiadczenia i zinterpretowa6 ich wyniki

XIP UOI
XIP UO2

ut7K
umie ze zrozumieniem i krytycznie korzysta6 z liaeratury i zasob6w Intemetu
w odniesieniu do problem6w z podstaw fizyki

xlP u07

K UI8

umie przedstawid teoretyczne sformulowanie wybranych zagadnieri

elektrodynamiki oraz uLywaj4c odpowiednich narzgdzi matematycznych
przeprowadzil teoretyczn4 analizg wybranych zjawisk, w zakresie
przewidzianym programem specjalno6ci

XIP UOI
XIP UO2

K UI9

umie przedstawii teoretyczne sformulowanie wybranych zagadnieh

mechan iki kwan towej oraz uity w aj4c odpowied nich narzgdzi matematycznych
przeprowadzit teoretyczn4 analizg wybranych uklad6w kwantowych,
w zakresie przewidzianym programem specjalnoSci

XIP UOI
XIP UO2

K U2O

umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystai z Iiteratury izasob6w Internetu

w odniesieniu do problem6w fizyki teoretycznej, w zakresie przewidzianym
programem specjalnoSci

XIP UO7

K U2I
umie anafizowa6 wybrane problemy z zakresu wybranych zastosowari fizyki
w oparciu o wiedzg z fizyki i dyscyplin pokrewnych

XIP
XIP

_u0l
u02

K U22
potrafi porozumiewa6 sig i wsp6lpracowa6 z personelem podmiotu
gospodarczego wsp6luczestnicz4cego w ksztalceniu w zakresie wybranych
zagadnieh dotycz4cych jego dzialalnoSci

XIP UO6

x I P_K02
XIP KO3

K U23
umie poda6 zzsady dzialania i zidentyfikowa6 oraz oceni6 zagrolenia
zwiqzane z wykorzystaniem wybranych urz4dzeh laboratoryjnych oraz

diagnostycznych

XIP UOI
XIP WO6

K UZ4
potrafi zidentyfikowa6 i wyeliminowac zdarzenia potencjalnie niebezpieczne

dla urz4dzei laboratoryjnych i diagnostycznych
XIP UOI
XIP UO3

K U25
potrafi zaplanowa6 oraz wykona6 podstawowe pomiary wielko6ci
charakterystycznych dla wybranych zjawisk oraz wla6ciwoSci fizycznych
wybranych cial

XIP UO3



K U26 potrafi optymalnie dobrai zestaw przyrz4d6w do zadania pomiarowego XIP UO3

K U2'7
umie zidentyfikowa6 i przeanalizowal zagro2enia Srodowiska dla wybranych

urz4dzeh oraz odpowiednie zagroZenia dla Srodowiska

XIP
XIP

_u0l
u03

K U28
umie przeanalizowa6 wybrany problem z zakresu zastosowaf fizyki w oparciu

o zasoby literatury i Internetu oraz przedstawi6 propozycje jego rozwiqzania

w formie zwartego opracowanla

u05
u07

XIP
XIP

K U29
umie pracowa6 w Srodowisku r62nych system6w operacyjnych oraz korzysta6

z wybranych program6w aplikacyjnych
XIP UO4

K U3O
umie napisa6 prosty program komputerowy w wybranym jgzyku

programowania skompilowai go i uruchomi6
XIP UO4

K U3I
umie wykorzystywa6 programy komputerowe do analizy danych i obliczeri

numerycznych i symbolicznych

potrafi modelowa6 i przeprowadzi6 symulacjq wlaiciwoSci frzycznych

no*oczesnych material6w przy uZycfu narzqdzi ko.putg*.ygh --

XIP UO4

K U32 XIP UO4

K U33

umie poslugiwa6 si9 jgrykiem angielskim na

SredniozaawansowanYm (B2)
pozromle

umie korzysta6 z angielskojgzyc znych ir6del wiedzy z zakresu nauk

fizvcznvch i ich zastosowai

umie wyszukiwa6 i wykorzystywa6 specjalistyczne oprogramowanle

komputerowe w zasobach Intemetu z poszanowaniem wlasno6ci intelektualnej

oraz zasad uZytkowan ia

XI P UO7

XIP KO4

K U34 XIP UIO

K U35 XIP UIO

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOz

potrafi pracowa6 w zespole prryjmuj4c w nim r62ne .role' w tym

w szczeg6lno6ci rolg kierownicz4, potrafi prryj46 odpowie dzialno{t' za

realizowane zadanie zespolowe

rozumie znaczenie uczciwo6ci intelektualnej w dzialaniach wlasnych iinnych

os6b

rozumie potrzebg dzielenia sig wiedz4, w tym potrzebq populamego

potrafi samodzielnie wYszukiwa6 i

potrafi formulowa6 opinie na temat I
zastosowari, rozumie spoleczne aspekty zastosowafi lt4ki oraz zwt4zan4

z tvm odoowiedzialnodi

umie dziala6 w my6l zasad przedsigbiorczo6ci

XIP KO2

XIP KO3

K KO3

XIP KO4

xtP w07
xlP w08

K KO4
XIP KO6

K KO5
XIP KOI
XIP KOs

K KO6
XIP KO6

K KO7
XIP KO7


