
Uchwala nr 1979
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 2l grudnia 2016 r.

w sprawie vniany efekt.iw ksztalcenia realizowanych dla kierunku studifw

/iz,yko, na poziomie studitiw pierwszego i drugiego stopnia
z prolilu praktycznego na p rofil oghlnoakademicki

oraz w sprawie uniany profilu ksztalcenia na specialnoSci ini:ynieria
n o w o czes ny ch mate r i al6w o r az s p e ci a I n o 5 c i fizy ka medy czn a

Na podstawie art. 1 I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictw ie wy2szym

(tj. Dz. lJ. z 2016 r., poz. 1842) w zwi4zktt z rozporz4dzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa WyZszego z dnia 26 wrzeSnia 2016 r. w sprawie warunk6w
prowadzenia studi6w (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1596) Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku:

1) OkreSla efekty ksaalcenia dla kierunku fizyka, studia pierwszego
i drugiego stopnia o profilu og6lnoakademickim, dla cykl6w ksztalcenia
r ozpoczy nalqcych sig od roku akademickieg o 20 17 I 20 | 8, z zastr zeZeniem

ust. 2. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi odpowiednio Zal4cznlk nr I i 2
do niniejszej Uchwaty.
Wyrala zgodg na zmiang, od semestru letniego roku akademickiego
201612017, profilu ksztalcenia na kierunku fizyka z profilu praktycznego
na profil og6lnoakademicki, zgodnie z okre5lonymi przezSenat efektami
ksztalcenia, o kt6rych mowa w pkt l, dla student6w bgd4cych w trakcie
realizacji cyklu ksztalcenia. OkreSlone niniejszq Uchwal4 efekty
ksztalcenia nie powoduj4 zmian w obowipuj4cych programach studi6w.
Wyrala zgodg na prowadzenie na kierunku fizyka - profil
og6lnoakademicki studia pierwszego i drugiego stopnia dotychczas
realizowanych specjalnoSci na kierunku firyka - profil praktyczny.

a) Uchyla Uchwalg nr 1564 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
23 kwietnia 2014 r. w sprawie okreilenia efekt6w lrsztalcenia dla kierunku
studi6w fizyka, na poziomie studi6w pierwszego stopnia
o profilu praktycznym.

5) Uchyla Zal4cznik nr 7 do Uchwaly nr 1228 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. okre6laj4cy efekty ksztalcenia
dla kierunku fizyka studia drugiego stopnia profil praktyczny (tj.

t\

))



ZalqcznikdoUchwaly nr 1554 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
26 marca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 1228 Senatu
Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 ht,ietnia 2012 r. oraz w Uchwale
nr 1269 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie okreilenia efekt6w ksztalcenia dla kierunk6w studi6w
prowadzonych w Uniwersytecie w Bialymstoku, w zalvesie efeh6w
lcs zt alc e nia dl a ki erunku fi zy kn).

$2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.



Zahcznik nr 1

do Uchwav nr 1979

Senatu Untwersyletu w Eiallmstoku

z dnia 21 grudnia 2016 r.

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku fizYka

studia pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszaze ksztalcenia

Kierunek studi6w fizyka natezy do obszaru ksztalcenia w zakresie nauk Scislych, w dziedzinie nauk fizycznych. Efekty ksztalcenia dla

tego kierunku, poziomu i prohlu ksztalcenia uwzglqdniajq charakterystyki drugiego stopnia, dla lwalifikacii ra poziomie 6 Polskiej

Rimy Kwalifikacji, okreslone w pzepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o Zintegrowanym

Systemie Kwalifikacji

ObjaSnienia oznaczeit:

K-XNN - kod efektu ksztatcenia dla kierunku, gdzie XNN przyjmuj4 wartosci:

W - kategoria wiedzy,

U - kategoria umiejQtnosci,

K - kategoria kompetencji spolecznych.

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztalcenia,

P6S_XX - kod skladnika opisu charakterystyk w obszaze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych inauk medycznych dla studiow

pierwszego stopnia (poziom 6) zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji.

Y\X pr4JmuiEwartosci:

WG - kategoria wiedza-glgbia i zakres, WK - kategoria wiedza-kontekst, uW - kategoria umiejqtnosci-wykozystanie wiedzy, UK -
kategoria umiejgtnosci-komunikowanie sie, uO - kalegoria umieietnosci-organizacla pracy, UU - kategoria umieiQtnosci-uczenie

sig, kX - tategoria kompetencje spoleczne-krytyczna ocena, KO - kategoria kompetencie spoleczne-odpowiedzialnose, KR -
kategoria kompetencie spoleczne-rola zawodowa.

Symbol

OPIS KTERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku

fizyka absolwent:

Odniesienie do

charakterystyk

drugiego stopnia
PRK

w ooszaee
ksztalcenia

w zakresie nauk

Scislych

WIEDZA

w zakrEsio struKury tiryki i m€todologii nauk lirycznych

K WO2
rozumie role modelu ilosciowego i abstrakcyjnego opisu obiektu fizycznego oraz zjawiska fizycznego w

zakresie podstawowych dzial6w iizyki
P6S WG

K WO3
uzyskuje Swiadomosc wagi eksp€rymenlu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz

6wiadomo6e niepewno6ci eksperymentalnych
P6S WG

K WO4
rozumie slrukturQ fizyki lako dyscypliny naukowei, uzyskuie Swiadomose powi4zah poszczegolnych

dziedzin iteorii, zna pzyklady blQdnych hipotez fizycznych i blQdnych teoriiflzycznych
P6S WG

K-WO5
zna ograniczenia stosowalnosci wybranych teorii fizycznych, modeli obiekt6w fizycznych iopisu ziawisk

fizycznych
P6S WG



w zakresie na]zedzi matematyki

K WO6

ma wiedzQ z matematyki, w tym z zakresu rachunku dzniczkowego i calko'/vego, algebry oraz rachunku

prawdopodobieistwa i statystyki, niezbQdnE do opisu praw flzyki, modelowania i badania wybranych

uklad6w lizvcznvch oraz analizv danvch eksperymenlalnych

P6S WG

K WO7
rozumie formalnq slruklurQ podstawowych teorii fizycznych, potrafi u2ya odpowiednich nazQdzi

malematycznych do ilosciowego opisu zjawisk z wyblanych dzial6w llzyki
P6S WG

w zakresie podstaw fizyki

K WO8

ma wiedzg w zakresie podstawowych pojQd iformalizmu mechaniki klasycznej' praw mechaniki oraz

teoretycznych modeli wybranych uklad6w mechanicznych, rozumie fundamentalny charakler praw

NeMona

P6S WG

K WOg
zna sposoby eksperymentalnej weMkacji praw i konc€pcji lizycznych' zna budowe onz zasady

dzialania aparatury pomiaroa/ej do wybranych doswiadczei z zakresu mechaniki
P6S_WG

K W1O
zna i rozumie podstawo e pojQcia oraz wybrane ziawiska dotyczqce eleKrycznosci i magnetfzmu -

rozumie tresa r6wnai Maxwella
P6S WG

K W1l
zna sposoby eksperymentalnej weMkacjr praw i koncepcji fizycznych, zna budowQ otaz zasady

dzialania aparatury pomiarowej do wybfanych doswiadczei z zakresu eleklrycznosci i magnetyzmu
P6S WG

K W12
ma wiedzQ w zakresie podstawowych rclea, zjawisk iformalizmu lemodynamiki, praw termodynamrki

oraz leoretycznych modeli wybranych uklad6w lermodynamicznych,
P6S WG

K W13
zna budowQ oraz zasady dzialania aparatury pomialowej do'riybranych do6wiadczen z zakresu

termodynamiki
P6S WG

K W14
ma wiedze w zakresie podstawowych pojed i formalizmu optyki oraz firyki elektromagnetycznych

ziawisk f;brrych a tak2e teoretycznych modeli wybranych uklad6w optycznych i falowych, zna i

rozumie aranice ich stosowalnosci

P6S WG

K W32
ma podstawowA wiedzQ z zakresu teorii promleniowania elektromagnetycznego' zna teorelyczne

podei$cie do wybranych zagadniei z zakresu teorii promieniowania oraz wybrane nalzQdza

matemalvczne do ich analizy w zakresie pzewidzianym proglamem wybranej specliqhglli
P6S WG

K W15
zna sposoby eksperymentalnej weMkacji pra'rj i koncepcji llzycznych, zna budowe onz zasady

dzralania aparatury pomiarowej do wybranych dos'rriadczei z zakresu optyki i fizyki

elektromaonetvcznvch ziawisk falo,,vYch

P6S WG

K W16
ma podstawowa wiedze w zakresie ftzyki atomu, czqrteczki, firyki ciala stalego, firyki iEdra

atomon ego, cz4stek elementamych i podstarYolvych oddzialywali w Prryrodzie
P6S WG

K W17
zna sposoby eksperymentalnej weMkacji praw i koncepcji llzycznych' zna budolvq otaz zasady

dzialania apalatury pomiarowej do wybranych doswiadczei z zakresu fizyki mikroswiala
P6S WG

K W18
ma podslawowE wiedze z zakresu astronomii i zna zasady wykonywania obseMacii astronomlcznych w

zakresie pzewidzianym programem specialnosci
P6S WG

K W19
rozumie slruklurQ fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje Swiadomosd powiqzai poszczegdlnych

dziedzin fizyki iteoriifizycznych w zakresie pzewidzianym programem specialnosci
P6S WG

w zaklesie eloment6w firyki teoretycznei

K W2O

ma podstawowq wiedzQ z zakresu mech8nikl teoretycznei, zna leoretyczne podej6cie do wybranych

problem6',v mechaniki irozumie rolQ teoretycznego stomulowania mechaniki w zakresie pzewidzianym

Drooramem soecialnosci

P6S WG

K W21

ma podstawow4 wiedzQ z zakresu elektrodynamltl klasycznej, zna teoretyczne podejscie do

wybranych zagadnieri z zakresu elektrodynamiki olaz 
"vybrane 

nazQdzia matematyczne do ich analizy'

w zakresie otz ewidzianvm orooramem soecialnoscl

P6S WG

K W22
ma wiedze z zakresu podsta',v mechaniki kuanlouti, lormalizmu I probabilistycznej interprelacii teorii'

zna teoreiyczny opis oraz nazedzia malematyczne do anahzy wybranych uklad6w kwantowych' w

zakresie ozewidzianvm orooramem specialnosci

P6S WG

K W23

w zakresi€ nalzedzi infolmagki

zna zasady uzytkowania systemow operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programdw

aplikacyjnych - w tym Srodowisko do analizy danych i obliczei symbolicznych
P6S_WG

K W24 ma podstawowqwiedze z zakresu algorytmiki i slruktur danych P6S WG

K W25 zna podstawy programowania w wybranym iezyku wyzszego poziomu P6S WG



K W26 zna podslawy metod numerycznych stosowanych do zagadniei lizyki oraz ploblemow lechniki P6S WG

w zakresie zastosowati firyki

K W27
zna budowQ i rozumie fizyczne podstawy dzialania wybranych podzespoldw elektroniki analogowej i

cyfrowej, w zakresie przewidaanym programem specjalnoSci
P6S WG

K W28
zna budowQ wybranych elektronicznych pzyrzEd6w pomiarolvych i rozumie zasady ich dzialania, w

zakresie pzewidzianym proglamem specjalnosci
P6S WG

K W33
ma podstawowE wiedzQ w zakresie fizyki i dyscyplin poklewnych niezbqdnE do zastosowai objQtych

programem wybranej specjalnosci
P6S WG

K W34
zna budowQ i zasady dzialania wybranych urzAdzei pomiarowych i aparatury diagnoslycznej wlasciwych

dla wybranej specjalnosciw zakresie pze'r,/idzianym programem specjalnosci
P6S WG

K W35
zna podstawowe zasady metrologii ijej zastosowania w zakresie pzewidzianym programem wyDranel

soecialno6ci
P6S WG

K W36
ma wiedzQ umozliwiajEcq modelowanie i symulacje wybranych zjawisk lizycznych oraz wlasciwosci

fizycznych cial w zakresie pnewidzianym programem specjalnosci
P6S WG

K W37
zna zasady nadzoru nad wspolczesnE aparatura wykozystywana w laboratoriach badawczych oraz

zwi4zanych z wybranymi zastosowaniami fizykiw zakresie ptzewidzianym programem specjalnosci
P6S WG

POnadto

K W38
zra zasady ochrony wybranych urzqdzei przed niepoz4danym oddzialywaniem Srodowiska i zasady

ochrony Srodowiska pzed oddaalywaniem urzqdzei, w zakresie pzewidzianym programem

sDecialnosci

P6S_WG
P6S_WK

K W29
zna podstawowe zasady bezpieczeistwa i higieny pracy oraz zasady bezpieczeistwa i higieny pracy w

laboratoriach llzycznych wlasci',liych dla wybranej speqalno6ci
P6S WK

K W3O

zna etyczne i prawne aspekty dzialalnosci naukowo{ydaklycznej oraz plaktycznego wykozyslanra

osiqgniec badawczych, $i tym zarys prawa patentowego, w zakresie pzewidzianym w programie

soecialnosci

P6S WK

K W39
ma podstawowa rviedzQ z zakresu etycznych i pralvnych u$/arunkowai zwi4zanych z praktycznymi

zastosowaniami fizyki w produkcii pzemyslo'rrej, ,r/ tym zasady poufnosci iochrony pzed konkurenci4 w

zakresie oee$iidzianvm Drooftlmem sDecialnosci

P6S WK

K W31 zna 096lne zasady komerclalizacji wynikdw badan oraz zasady pn edsisbrorczosci indywidualnej P6S WK

UMTEJETNOSCI

w zakrosie struKury firyki i motodologii nauk firycznych

K UOl
umie w sposdb populamy peytoczyc podstawowe fakty z poznanych dzial6w flzyki, zarysowaa strukturQ

fizyki jako dyscypliny naukowej oraz pzedstawid wplyw wybranych odkryd w dziedzinie fizyki na rozwdi

technologii, gospodarki i rozwoj cy'ivilizacyiny
P6S UK

K UO2
umie pzygotowai opracowanie, w tym takze adresowane do masowego odbiorcy' dotyczqce badan w

zakresie poznanych dzial6w fizyki, wykorzyslujEc uzyskanqwiedze oraz literaturq i zasoby Intemelu P6S UK

w zakresie natzQdzi matematyki

K U03
umie stosowac poznane naEQdzia matematyki do formulowania i lozwi4zywania wybranych problemdw

z zakresu fizyki teorelycznej i doswiadczalnejw zakresie przewidzianym programem specjalnosci
P6S UW

K UO4 umie samodzielnie uzupelniaa i poszezaa wiedze malematyczn4 P6S UU

K UO5
umie kozystac z komputerowych nanQdzi do obliczen symbolicznych w zakresie pzewidzianym

programem specjalnoaci
P6S UW

w zakresie podstaw fizyki



wyciagae wnioski jakosciowe

K UO7
umie planowae iwykonywa6 proste doiwiadczenia z zakresu mechaniki, kryiycznie analizowai ich

wvniki oraz ie Drezentowac
P6S UO

K UO8

umie analizowad problemy z zakresu elektrycznoici imagneiyzmu, znaidowac iprzedstawiac ich

tozwiEzania w oparciu o zdobyt4 wiedzQ oraz pzy wykorzystaniu poznanych narzQdzi matemalyki

wvkonywae analizy iloSciowe i wyciagae wnioski iako$ciowe

P6S UW

K UOg
umie planowad iwykonlatac proste do6wiadczenia z zaklesu elektrycznosci i magnelyzmu' krytycznre

analizowae ich wvniki oraz ie prezenlowaC
P6S UO

n u10
umie analizowac problemy z zakresu termodynamiki, znajdowaC ipnedslawiad ich rozwiEzania w

oparciu o zdobytEwiedzQ oraz pzy wykozystaniu poznanych naz9dzi matematyki wykonywae analizy

ilosciowe i wyciaqac wnioski iakosciowe

P6S UW

K U11
umie planowad iwykonywad proste doswiadczenia z zakresu lermodynamiki' krylycznie analizowa6 ich

wyniki oraz ie orezentowae
P6S UO

K U12
umie analizowac problemy z zakresu optyki i fizyki zjawisk falowych ' znajdowaa

i przedstawiad ich rozwi4zania w oparciu o zdobytEwiedzQ oraz pzy wykorzystaniu poznanych narzQdzl

matematvki wvkonywad analizy ilosdowe i wyciqqad wnioski jakosciowe
P6S UW

K U13
umie planowae iwykonywac proste do$wiadczenia z zakresu optyki ifizyki zjawisk falowych , krytycznre

analizowaa ich wvnikioraz ie prezentowaC
P6S UO

K U14
umie analizowac proste problemy dotyczqce mikroskopowej budowy materii, znajdolvae iprzedstawiac

ich rozwiazania w oparciu o zdobyt4 wiedzQ orcz Wzy wykozyslaniu poznanych naeQdzi matematyki

wvkonwaC analizv iloScrowe iwvciaqaC wnioski iakosciowe

P6S UW

K U15
umie wykonywao wybrane doswiadczenia z zakresu fizyki mikroswiala, krytycznie analizowac ich v{yniki

oraz ie orezenlowa6
P6S UO

K U16
umie ze zrozumieniem pzedstawic podstawowe problemy z zakresu astronomll

i aslrofizyki, wykonac podstawowe obseMacie astronomiczne i zinlerpretowa6 ich wyniki w zakresie

orzewidzianvm oroaramem soecialnosci

P6S UW

K u17
umre ze zrozumieniem i krytycznie kozystai z literatury izasobow Intemetu w odniesieniu do problem6w

z oodstaw llzvki
P6S UU

w zakresie element6w firyki teoretycznel

K U18
umie pzedstawi6 teofelyczne stormulowanie wybranych zagadniei mechaniki orcz uiryalp
odpowiednich nazQdzi malematycznych pzeprowadzid leoretycznE analiz9 wybranych uklad6'r/

mechanicznych w zakresie pzewidzianym programem speclaln0Sci

P6S UW

K U19
umie pzedstawic leoretyczne sformulou/anie wybranych zagadnieh elektrodynamiki klasycmej oraz

uzywajqp odpowiednich nazQdzi matematycznych pzeprowadzie teorelyczn4analizQ wybranych zjawisk

z zakresu elektrodvnamiki w zakresie one,,vidzianym programem specialnosci

P6S UW

K U2O

umie pzedstawi6 leoretyczne sformulowanie wyblanych zagadniei mechaniki kwanlowej oraz uzywajec

odpowiednich nazQdzi matematycznych pzeprowadzic teorelycznE analizQ wybranych uklad6w

kwantowvch w zakresie oze,rridzianym orooramem specialnosci

P6S UW

K U21
umie ze zrozumieniem i krytycznie kozystac z literatury izasobow Internetu w odniesieniu do problem6w

fizyki teoretycznej w zaklesie pzewidzianym programem specjalnosci
P6S UU

w zekrgsie nazQdzi informatyki

K U22
umie pracowad w Srodowisku r62nych systemow operacyjnych oraz korzystae z wybranych programow

aplikacyjnych
P6S UW

K U23
umie napisae prosty program komputetowy w wybranym jQzyku programo',vania' skompilowa6 go i

uruchomic
P6S UW

K U24
umie wykozystywad nazedzia kompulerowe do rozwiAzywania problemOw matemaiyki i fizyki, w tym

Srodowiska informalyczne do analizy danych, obliczei numerycznych i symbolicznych
P6S UW

K U25
umie wyszukiwad i wykotzystywad specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w zasobach Internelu

z poszanowaniem wlasnosci Intelektualnej oraz zasad uzylkowania

P6S-UU
P6S_WK

w zakresie zastosowah firyki

K U27
umie ze zrozumieniem i krytycznie kozystac z literalury i zasob6w Internelu w odniesieniu do zagadniei

elektroniki w zakresie pzewidzianym programem specjalnoici
P6S UU



K U3O
umie analizowad wybrane problemy z zakresu wybranych zastosowan fizyki w oparciu o wiedzQ z fizyki i

dyscyplin pokrewnych w zakresie pzewidzianym programem specjalnosci
P6S UW

K U31

potrafl porozumiewac srQ i wsp6lpracowaC z personelem podmiotu gospodarczego

wspoluczestniczacego w ksztalceniu w zakresie wybranych zagadniei dotyczacych jego dzialalno6ci w

zakresie ozewidzianvm Droqramem specialnosci

P6S UK

K U32
umie podac zasady dzialania izidenllikowab oraz ocenic zagro2enia zwiEzane z wykorzyslaniem

wybranych utzEdzeir laboratoryjnych otaz diagnostycznych w zakresie pzewidzianym proglamie

soecialno6ci

P6S UW

K U33
potrafi zidentyfikowad iwyeliminowad zdarzenia potencjalnie niebezpieczne dla urzqdzeir laboratoryjnych

i diagnostycznych w zakresie pzewidzianym plogramem specjalno$ci
P6S UW

K U34
polrati zaplanowad oraz wykonaC podstawowe pomiary wielkosci charakterystycznych dla wybranych

zjawisk oraz wlasnosci llzycznych wybranych cral w zakresie pzewidzianym programem specialnosci
P6S UO

K U35
potrafi optymalnie dobrac zestaw pzyzEd6\tJ do zadania pomiarowego w zakresie pzewidzianym

programem specjalnosci
P6S UW

K U36
umie zidentyfikowac i pzeanalizowad zagrozenia Srodowiska dla wybranych uzqdzei oraz odpowiednie

zagro2enia dla grodowiska w zakresie pzeudzianym programem specjalno6ci
P6S UW

K U37
umie pzeanalizo,,vae wybrany problem z zakresu zastosou/ai fizyki w oparciu o zasoby literatury i

Internetu oraz pzedstawid propozycje jego rc lqzania w formie zwarlego opracowania w zakresie

ozewtdzianvm orooramem soecialnosci

P6S,UK
P6S_UU

ponadto

K U28 zna jQzyk angielski na poziomie Sredniozaawansowanym (82) P6S UK

K U29 umie kozysta6 ze 2rodelwiedzy w jezyku angielskim w zakresie nauk fizycznych i ich zastosowai P6S UK

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KO1
zna ogranrczenia swoiej wiedzy i rozumie polrzebe dalszego kszlalcenia, podnoszenia kompelencji

zawodorvych, osobistych i spolecznych

P6S_UU

P6S_KK

K KO2
potrall pracowac w zespole ptz yjmujEc w nim r62ne role, w lym w szczegdlnosci rolQ kerownicz4 polrali

pzyjqc odpolviedzialnosC za rcalizo ane zadanie zespolowe
P6S UO

K KO3 rozumie znaczenie uczci',vosci intelektualnejw dzialaniach wlasnych i Innych osOb P6S KR

K KO4 rozumie polzebq dzielenia si9 wiedz4 w tym potzebQ populamego pzedstawiania osiagntQt lizyki P6S UK

K KOs potrafi samodzielnie rvyszukiwaC informacje w literatuze i zasobach Inlernetu, takze w iQzykach obcych P6S UU

K KO6
potrafi lormulowaC oprnie na temat podstawowych zagadnieil fizyki ijej zastosowai, rozumie spoleczne

aspekty zastosowai fizyki oraz zwiEzanq z lym odpowiedzialnosc
P6S KR

K_KO7 potrafi dziala6 w mysl zasad pz edsiebiorczoscl P6S KO
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EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku fizyka

studia drugiego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszane ksz/3,lcenia

Kierunek studidw fizyka naleZy do obszaru ksztalcenia w zakresie nauk Scislych, w dziedzinie nauk fizycznych. Efekty ksztalcenia dla

tego kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia uwzgledniajq charakterystyki drugiego stopnia, dla kwalifikaqr na poziomie 7 Polskiej Ramy

Kwalifikacji, okreslone w pzepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Krvalifikacji.

Zaklada siQ, Ze czes6 efektow ksztalcenia dotycz4ca kompetencji spolecznych okreSlonych dla studiow drugiego stopnia w obszaze

nauk Scislych, jako identycznych z tymi dla studi6w pierwszego stopnia, zostala osiEgniqta na wczesnieiszym etapie edukacji.

ObiaSnienia oznaczeri:

K_XNN - kod efektu ksztalcenia dla kierunku, gdzie XNN przyjmuj4 wartosci:

W - kategoria wiedzy,

U - kategoria umiejqtnosci,

K - kategoria kompetencji spolecznych,

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztalcenia,

P?S_XX - kod skladnika opisu charakterystyk w obszaze ksztalcenia w zakresie nauk Scislych inauk medycznych dla studi6w

drugiego stopnia (poziom 7) zgodne z Polskimi Ramami Kwalifikacji

XX przyjmuj4 wartoSci:

WG - kategoria wiedza-glebia i zakres, WK - kategoria wiedza-kontekst, UW - kategoria umiejetnosci-wykotz ystanie wiedzy, UK -
kategoria umiejgtnosci-komunikowanie sie, UO - kategoria umiejetnosci-organizacja pracy, UU - kategoria umieiQtnosci-uczenie sie,

KK - kategoria 
'kompetencje 

spoleczne-krytyczna ocena, KO - kategoria kompetencle spoleczne-odpowiedzialnos6, KR - kategoria

kompetencje spoleczne-rola zawodowa.

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stoPnia na kierunku

l?zyka absolwent:

Odniesienie do

charakterystyk
drugiego stopnia

PRK
w obszane
ksztalcenia

w zakresie nauk

Scislych

WIEDZA

K WOl

w zakresie metodologii nauk fizycznych i zastosowah fizyki

rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoiu lechnologicznego, gospodarczego

cywilizacyjnego oraz, o ile specjalno6i lo pzewiduie, jej znaczenie dla ochrony zdrowia

P7S WG

P7S WK

K WO2

rozumie rolQ teorii fizycznei i abstrakcyjnego opisu obiekt6w flzycznych oraz zjawisk fizycznych w

zakresie wybranych zagadniei fizyki wspdlczesnej i jej zastosowai, w tym' o ile specialnosc t0

ozewidure. zastosowan medvcznvch

K WO3

ma poglQbionE SwiadomosC wagr eksperymentu iako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych,

SwiadohoS6 niepewnosci eksperymentalnych oraz swiadomose szczeg6lnej odpowiedzialnosci za

wyniki prowadzonych badai, w tym, o ile specialnosc to pzeu/iduje, w odniesieniu do zastosowai

medvcznvch

P7S WG



K WO4
zna ograniczenia slosowalnosci ,,vybranych koncepcji teoretycznych oraz ptocedur eksperymenlahych,

w tym, o ile speqalnosd lo pzewrduje, plocedur pomiarowych sloso{anych w llzyce medycznej
P7S WG

K W16
rozumie zwiazek badai podsta'r/owych 'r, zakresie fizyki z zastosowaniami r.v praklyce' $i tym,0 rle

specjalno6e to przeviidule, z zastoso',vaniami w praktyce medycznej

P7S_WG

P7S_WK

w zakresie firyki

K WOs
ma poszezon4 ,r,iedzQ w zakresie llzyki fazy skondensowanej' zna i rozumie podslau/owe konc€pcje

leoretyczne, modele matemalyczne wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne' o ile

soecialnose to Drzewiduie

P7S WG

K WO6
zna sposoby eksperymentalnei weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu fizykifazy skondenso'xanej' o

ile specialnoSC to pze{viduie

P7S WG
P7S-WK

K WO7
zna budowQ oftz zasady dzialania aparalury pomiarowej do wybranych dos',/iadczei

z zakresu lizykiciala slalego, o ile specjalnoSC to pnewiduje
P7S WG

K WO8
zna metody I nazedzia komputerowego 'rrspomagania 

eksperymentu fizycznego, o ile specjalnosd io

pEewiduie
P7S WG

K WOg

ma poszezonE wiedzQ z zakresu wybranych dzial6\r lizyki leoretycznei, zn.a

i rozumie podstawowe koncepcje leoretyczne oraz modele matematyczne wybranych ukladdw i zja',\isk, o

rle soecialnoSc lo Dtzewiduie

P7S WG

K W1O
ma wiedzQ o kierunkach bada6, problemach fizyki ,r/spdlczesnej i najnolvszych odkryciach z zakresu

fizykr, o ile specjalnoSc to pzewiduje

P7S_WG
P7S_WK

K W17
ma poszenonq wiedze z zakresu fizyki lEdlowej zna i rozumie podstav{o$/e koncepcie teorelyczne'

modele matematyczne rvybranych zjawisk oraz zna zasloso',vania praktyczne, o ile specjalnose lo

oeewiduie

P7S WG

K W18
zna sposoby eksperymentalnej werytlkacii koncepcii z zakresu fizyki jEdrouiej, zna budowg oraz zasady

dziatania aparalury pomiarowei do wybranych doswiadczei z zakresu fizyki j4drou/ei, o ile speclalnosd lo

ozewiduie

P7S WG

K W19
ma poszezonq wiedzg 

',ti 
zakresie 4awisk rezonansu magnetycznego, 'r/ 

tym magnetycznego rezonansu

jqdrowego, zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne oraz zna zaslosowania praktycme, o ile

sDecialno$d to ozewiduie

P7S WG

K W2O

ro?umie podstawowe metody obrazo'r/ania z wykotzystaniem rezonansu rnagnetycznego' zna budowQ

oaz zasdy dzialania aparatury pomiato,,vej wykozystujEcej ziawisko magnetycznego rezonansu

iadroweao, o ile sDecialnosC lo ozewiduje

K W21
ma poszezonq ,riedzQ ,t zakresie llzyki wi4zek promieniowania ionrzuiqcego, zna i rozumie podslawo',ve

koncepcje ieoretyczne oraz zastosoflania praktyczne, o ile specjalnose to pzeuiiduje
P7S WG

K W22
zna szczegdlowA budowQ oraz zasady dzialania rvybranych uzqdzei wylwazajEcych wiqzki

promieniowania ionizui4cego oraz aparatury pomiarowei vJykozystui4cei promieniowanie ionizuiEce I

rrzadzeri do delekcii i oomiar6w Dromienio,/ania. o ile soecialnos6 to przewiduie

P7S WG

P7S WK

w zakresie zastosowan firyki w medycynie

K W23
zna budo$/Q o@2 zasady dzialania rvspOlczesnych diagnostycznych utzEdzen medycznych

wykozystulqcych promieniowanie jonizujqcego, o ile specjalnoSC to pzewiduie

K W24
ma wiedzQ z zakresu oddzialywania promieniowania jonizujacego z maleli4 ze szczegolnym

uvlzglQdnieniem lkanki ludzkiej, o ile specjalnosC lo pze'r/iduje
P7S WG

K W25
zna budo,lie i zasady dzialania medycznych utzEdzei terapeutycznych lvykorzystujEcych promieniowanie

,onizujqce, o ile specjalnoso to ptzewiduje

P7S WG
P7S WK

K W26
zna zasady i procedury okreslania i weMkaqi dawki promienio'vania jonizujqcego w planach leczenia,

o ile specjalnosC to pzewiduje

P7S WG

P7S-UW
P7S KK

K W27

zna fzyczne i malemalyczne podslawy 
',t6pOlczesnych 

metod obrazou/ania medycznego' w rym

tomogrifii rentgenowskiej ikomputerovrej oraz obrazo',vania z wykozystaniem metod nieionizujqcych' 0

ile soecialnosc to ozewiduje

P7S_WG

P7S-WK



zna zasady bezpieczeistwa i hlgreny pracy w laboraloriach fizycznych oraz w srodowiskach

diagnostycznych i terapeutycznych zasiosowafl medycznych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem

w zakresie matematyki i nazedzi informatyki

K W1l
ma poglQbionq wiedzQ z matematyki w zakresie matemalycznych metod fizyki oqz' o ile specjalnosc lo

przewiduie, z iakresu analizy transformal ianalizy danych ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem zaslosowai w

fizvce medvcznei

P7S WG

K W12
zna profesjonalne, komputerowe narzQdzia obliczeniowe, w tym nazQdzia do obliczei symbolicznych, o ile

spectaho66 to ptzewiduje
P7S WG

K W29
zM r,arzQdzia matematyczne do analizy danych eksperymentalnych, analizy sygnal6w iobraz6w' w lym

medycznych obrazdw diagnoslycznych, o ile specjalnosc to pzewiduie
P7S WG

K W3O
zna sposoby twozenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody pzetwarzania ipoprawy jakosci

obraz6w i sygnaldw, o ile specjalnosd to przewiduje
P7S WG

K W31
zna techniki analizy obraz6w, optymalizacii olaz odzyskiwanra informacji ilosciowej, o ile specjalnose lo

otzewiduie
P7S WG

K W32
zna metody otnymywania obrazOw i sygnal6w diagnoslycznych do zastosowai medycznych, o ile

specialnosa lo pzewiduje
P7S WG

Ponadto

K W13
zna etyczne i prawne aspekty dzialalnosci naukovJcdydaktycznel oraz praktycznego wykozystania osrqgnits

bada{czych
P7S WK

K W14
zjla zasady oaz narzQdzia ochrony u/lasnosci pzemyslowej i prawa autorskiego, zna zasady kozystania z

zasobow infof macji patentorvej
P7S WK

K W15 zna og6lne zasady komerc.jalizacji wynik6u/ badan oraz zasady pQ edsQbiorczo6ci indylvidualnej P7S WK

UMIEJETNOSCI

w zakresie metodologii nauk fizycznych I zastosowai firyki

K UO1

umie w spos6b populamy pzytoczyc wspOlczesne osiqgniecia w zakresE poznanych dzialdw fizyki'

pzedstawie najnowsze rozwrqzania praktyczne oparte na badaniach naukowych ze szczeg6lnym

uwzglQdnieniem zastosowai medycznych, o ile specialnosd to pzewiduje
P7S UK

K UO2
umie pzygotowad rozprawe o charakteze naukowym dotyczEcq samodzielnie pzeprowadzonych badai

doswiadczalnych lub,l teoretycznych z wykozyslaniem 2todelfachowej lileralury
P7S_UW
P7S_UK

w zakresie firyki

K UO3

umie zaplanowab iwykonad doswiadczenia z zakresu badai slrukturalnych, w lym eksperymenty z

wykozystaniem promieniowania, krytycznie przeanalizowad ich wynikl oraz pzedstawic je w poslaci

Twarteoo ooracowanraw zakresie Drzewidzianvm ploqramem specialnosci

P7S UW

K UO4

umie zaplanowad i pzeprowadzic eksperymenly ptz y wykozyslaniu technik magnetycznej spektroskopii

rezonansor,vej, krytycznie pzeanalizowac ich wyniki oraz pzedstawid je w postaci zwarlego opracowanra

w zakresie 0zewidzranvm oloqramem sDecialnoSci

P7S UW

K UO5
umie zinterprelowaC wyniki eksperyment6w w oparciu o wiedzQ teoretycznq w zakresie pzewidzianym

orooranem soecialnosci
P7S UW

K UO6
umie, ze zrozumieniem zasad dzialania, poslugiwac sig zlozonE aparatur4 badawczq oraz kierowao

zespolem eksperymentalnym w zakresie pzewidzianym programem sp4alno6ci

P7S UW

P7S UO
P7S UK

K UO7
umie ocenid nara2enie zwiqzane z pracEw laboratorium, w tym z wykozyslaniem promienio"vanla' oraz

stosuie odpowiednie zasady bezpieczeistwa w zakresie pzewidzianym programem specjalnosci
P7S UO



K UO8
umie ze zrozumieniem pzedstaryid podstawo'te koncepcje teorelyczne 'r/ybranych 

obszardw fizyki oraz

powiqzae je z eksperymentem w zakresie pzewidzianym programem specjalnosci
P7S UK

K U09
umie ze zrozumieniem stoso,vai metody fizyki teoretycznej do rloSciowej ijakosciowei analizy wybranych

uklad6rv izjawisk fizycznych w zakresie peewidzianym programem speqalnosci
P7S UW

K U1O
umie ze zrozumieniem i krytycznie kozystac z lachowej literatury i zasobow Intemetu

- w tym 2rodelw jQzyku angielskim w odniesieniu do studiowanych problem6w flzyki

P7S_UW
P7S_UK

K U11
umie okreslic kierunek uczenia siQ i zrealizowad wybrany program ksztalcenia w ramach studidw z fizyki w

zakresie pzewidzianym programem specjalno6cl

P7S_UU

P7S_UW

K U12
umie zastosowao wiedzQ z zakresu tlzyki do wybranych problem6w spoza dyscypliny w zakresie

pzewidzianym proglamem specjalnosci
P7S UW

K U2O
umie zidentyfikowae typ ciala stalego na podstawie ekspelymentu z wykorzyslaniem rczptaszania

promieniowania, o ile specjalnoS6 to pzewiduje
P7S UW

K U21
umie zaplanowae i wykona6 eksperyment z wykotzystaniem promieniowania, krytycznie zinlerpretowac

jego wyniki oraz pzedstawii ie w postaci zwartego oplacowania, o ile specjalnoSC to pzewiduje
P7S UW

K U22
umie wyjasnie makroskopowe wlasnosci materii skondensowanej w opalciu o leodq mikroskopow4 o ile

specjalno6e to pzewiduje
P7S UW

K U23
umie zidentyfikowae rodzaj promieniowania oraz okreslid jego intensywno$., o ile specjalnosc to

pze$/iduje
P7S UW

K U24
umie wykonywae obliczenia zwi4zane z rozpadem promieniot'r/6rczym oraz umie obliczye dawke

promienio'rania pochloniQtego pQez maleriQ, o ile specjalnoSd to ptzewiduje
P7S UW

K U25
umie poslugirvae siQ detektorami i dozymefami slosowanymi w praktyce laboratoryjnej oraz medycznej, o

ile specialnose to przewiduje
P7S UW

K U26
umie obliczyd parametry wiAzki promieniowania jonizul4cego na podstawie parametr6n zrodla, o ile

sp€cialnose to pzewiduje
P7S UW

K U27 potrafi pzewidziec zasieg wiEzkr promienio,,vania jonizuiEcego w materii, o ile specialnosd to ptzewiduje P7S UW

K U28
Dotrafi okreslid rozklad davi/ki promienio'ivania w materii zdeponowanego pzez wiq.zkQ promieniowania

jonizujEgego, o ile specjalnos6lo pzewiduje
P7S UW

K U29
umie wykonywae badania fizykochemiczne pny zastosowaniu aparalury wykozystujEcej zjawisko

magnetycznego rezonansu j4drowego, o ile specjalnoSC to pzewiduje
P7S UW

K U3O

umie dobrac metode obrazowania z wykotzystaniem magnelycznego rezonansu tEdlor,vego do problemu

eksperymentalnego lub praktycznego, w szczeg6lnoSci zwiqzanego z diagnostyk4 medyczn4 o ile

soecialnose to ozewiduie

P7S UW

K U31
umie oceniO nara2enie zwiazane z pracq w laborato um z wykozystaniem promieniowania jonizuiEcego

oraz stosuje odpowiednie zasady bezpieczeistwa, o ile specjalnosd to pzewiduie

P7S-UW
P7S_UO

w zakl68is 2astosowe6 firyki w msdycynie

K U32
umie komunikowaa se z personelem medycznym w zaklesie ploblem6w dotyczEcych fizyki medycznei' o

ile specialnose lo pzeu/iduje
P7S UK

K U33
umie wyliczyd parametry wiEzki terapeutycznej oraz ustaliC czas ekspozycji pacjenta pzy zadanych

parametrach wiEzki, o ile specjalnosc to pzewiduie
P7S UW

K U34
umie wyliczye aktywnosd oraz ilose izotopu poda'r/anego pacientow w ramach procedur medycyny

nuklearnei, o ile specialnosd to pzewiduje
P7S UW

K U35
umie korzystaC z systemu vJerylikacji zazdzania radioterapi4 zna zasady konstrukcji planu leczenia'

umie ocenid parametry planu leczenia, o ile specjalnoSC lo pze',viduje

P7S_UW
P7S KK

K U36
umie, ze zrozumieniem aspekt6w llzycznych i medycznych, poslugiwao siQ syslemem pzygotowanra

pacienta do radiolerapii, o ile specjalno6d to pzelYiduje

P7S_UW
P7S_KK



K U37
umie samodzielnie spozadzid rozklad izodoz uzEdzen terapeutycznych wykorzystujqcych

promieniowanie jonizujEce, o ile specjalnoSe lo przewiduje
P7S UW

K U38
umie oceniC nara2enie personelu pracuiqcego w otoczeniu 2r6del promieniowania' potrafi ustalie

parametry oslon i dopuszczalny czas przebywania czlowieka w polu promienrowania' o lle specjalnosc to

0zewtdute

P7S_UW

P7S_UO

K U39
umie lworzya wybrane instrukcje i procedury z zakresu fizyki medycznej iochrony radiologiczneJ pacjenta'

o ile specialnoSC to pzewiduie
P7S UW

K U4O

potrafi kozystad z literatury, zasob6w Internetu olaz dokumentacii technicznej aparalury medycznel - w

iym z dokumentacji w iQzyku angielskim, zna podslawowe ir6dla Informacii o biezqcych problemach i

osiaonieciach fizvki medvcznei, o ile specialno66 to pzewduie
P7S UW

K U41
ma Swiadomose ciqglego i szybkiego toz'rroju fizyki medycznej' potrafi okre6li6 kierunek swoich

zarnteresowai i podi4a samodzielne ksztalcenie, o ile specjalnosa to pzewiduje
P7S UU

rv zakresie matomatyki i nazedzi informatyki

K U14
umie slosowae poznane nazQdzia informatyki, w tym narzQdzia do obliczen symbolicznych, do analizy

problemow teoretycznych, o ile specjalno66lo pzewiduie
P7S UW

K U15
umie ze zrozumieniem kozystac z komputerov/ych nazQdzi do analizy danych eksperymentalnych i

komputerowego sterowanta p0mlarem
P7S UW

K U16
umie ze zrozumieniem ikrytycznie kozystao z facho'r/et literalury i zasobow Internetu - w tym 2rodel $/

jQzyku angielskim -w od niesieniu do wybranych problem6',v matemalyki i informatyki

P7S UW

P7S_UK

N u17
umie, z poszanowaniem praw tvlasnosci inleleklualnej, kozystac z nazQdzi komputerowych dostqpnych w

zasobach Intemetu
P7S UW

K U42
umie samodzielnie uzupelnia6 i poszezac wiedzQ matematycznq i informatycznq kozystajqc z literatury i

zasobov/ Inlemet, o ile specjalnose to pzerviduje

P7S_UU

P7S_UW

K U43
ume ze zrczumieniem kozyslae z kompulerowych nazQdzi pzetwazania i analizy sygnal6w, o ile

speqalnose lo pee',viduje
P7S UW

ponadto

K U18
potrafi pzygotowac I ztealiz('|,ae wystqpienie publiczne w jQzyku polskim lub angielskim dotyczAce I p7S UK
biez4cych problem6w fizyki lub llzyki medycznej, o ile specialnosC to pzewiduie I -

K U19
umie poslugiwai siejezykiem ang€lskim - zgodnie z wymaganiaml poziomu 82+ Europejskiego Systemu

opisu Kszalcenia JQzykowego
P7S UK

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KO1

ma swiadomo66 odpowiedzialnosci zt'Jiqzanej z wykonywaniem zawodu, szczegdlnei odpowiedzialnoso za

Eelelne prowadzenie prac badawczych i prezenlacji ich wynik6w oraz, o ile specialnosc to pzewiduje, ma

Swiadomosa szczegdlnej odpowiedzialnosci wobec pacjenldw ipersonelu slu2by zdrowia z racii nabytel

wiedTv i komoelencii z zakresu fizvkrmedvcznei

P7S KK

P7S UO

P7S KR

K_KO2

rozumie potzebq stalego pog'lQbiania swojej wiedzy oraz potzebQ pzekazywania spoleczeirstwu

zetelnet, oparlei na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowai' w tym' o ile specialnose to

nTpwid||ic Trslosowai medvcznvch

P7S_UU

P7S KK

K KO3 potrall insprrowad iorganizowac proces uczenia siQ innych osob

poirafi dzialad w my6l zasad pzedsiQbiorczosci

P7S_UU

P7S_KR

K KO4
P7S KO


