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Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik postępowania kwaIifikacyjnego.
Studia nauczyciólskie przewidziane są d|a abso|wentów studiów I stopnia posiadających
kwalifikacje nauczycieiskie z dyp|omem Iicencjata, inżyniera Iub magistra kierunków: fizyka,
i nformatyka, chemia, matematyczn o- przy rodniczych I u b tech n icznych.
Studia nienauczycielskie przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia z dyp|omem
Iicencjata, inzyniera Iub magistra kierunków: fizyka, astronomia, informatyka, chemia,

, matematyczno-przyrodniczych lub technicznych



Efekty uczenia się

Symbolefektu
kierunkowego

K WO1

K WO2

K-WO3

K-WO6

K WO7

K WO8

K WOg

i prezentacji uzyskanych wynikÓw
ma pogłębioną wiedzę na tenlat

K-WO4 zaawansowanych metod matematycznych
stosowanYch w fizYce
zna tóchniki obserwacyjne i doświadczaIne

r \^/nĄ wykorzystywane w badaniach fizycznych i

^-vvv\' sposoby opisu i prezentacji wynikow
obserwacji i eksperymentÓw

Kierunkowe efekty uczenia się

WIEDZA

żńa wr<iao i ziaczinie óslągńięe w dziedzinie
fizyki w poznanie świata i postęp cywiIizacyjny'
zna historię rozwoju fizyki
ma poszerzona wiedzę na temat faktow i pojęć
z dziedziny nauk fizycznvch, matematycznych
i przyrodniczych a takze poszerzoną wiedzę na
temat budowy teorii fizycznych, roli teorii
ieksperymentu
ma pogłębioną wiedzę z roŻnych działow
matematyki w zakresie koniecznym do opisu
zagadnień fizyki teoretycznej i

eksperymentalnej, modelowania proceso\rl'

fizycznych jak rowniez umoz|iwiającym
opracowanie danYch pomiarowych

posiada pogłębioną wiedzę z zaKresu
systemów operacyjnych, sieci komputerowych,
baz danych i architektury sprzętu
kom puterowego i kom pu Iery zacji pom iarÓw

zna oprogramowanie uŻytkowe stosowane
w badaniach z wybranej dziedziny fizyki a
takŻe wybrane pakiety oprogramowania
stosowane do opracowania danYch
uzyskanych w pomiarach fizycznych i ich
prezentacji
zna wybrane specjalistyczne zestawy
aparatury pomiarowej i badawczej fizyki a
takŻe fizyczne podstawy działania
specjalistycznej aparatury pomiarowej i

badawczej stosowanej w badaniach fizycznych
w wybranej dziedzinie fizyki i moz|iwości jej

wykorzystania
ma ogo|ną wiedzę o aktua|nych kierunkach
rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie
tizyki i nauk pokrewnych i pogłębioną wiedzę
w zakresie wybranej dziedziny fizyki
zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące
przy wykonywaniu eksperytnentow naukowych
w dziedzinie fizyki i w pracy fizyka na roznych
stanowiskach pracy
zna prawne i etyczne aspekty zawodu fizyka
oraz prawne i etyczne aspekty związane
z wykonywaniem badań naukowych W

dziedzinie fizyki

K_W1O

K W11

odniesienie do efektów uczenia się
zgoonycn

z Po|ską Ramą Kwalifikacji
Symbol Symbol charakterystYk

charakterystyk ll stoPnia
uniwersalnych

I stopnia

P7U W

P7U W

P7U W

P7U_W

P7U-W

P7U-W

P7U W

P7U-W

P7U_W

P7U W

P7U W

P7S WG

P7S WG

P7S WG

P7S_WG

P7S-WG

P7S-WK

P7S_WG

P7S

P7S WK

P7S-WK

P7S_WG

-WG



K_W'lZ

K_W13

zna podstawy prawa autorskiego i zasady
dotyczące och rony własnośc! inte|ektua|nej
posiada wiedzę na temat funkcjonowania
przedsiębiorczoŚci indywiduaInej i wykorzysta-
nia wiedzy z dziedziny fizyki w dziatalności
gospodarczej

UMIEJĘTNoscl

potrafi dobrac odpowiednie metody i techniki do
rozwazanego prob|emu, zap|anować i wykonać
obserwacje i eksperymenty fizyczne

posiada umiejętnoŚc opisu wynikÓw óbseŃacji
i eksperymentow, ana|izy jakościowej i i|ościowej
obserwowanych zjawisk, formułowania wnioskÓw
wynikających z obseruracji i eksperymentów

potrafi pracowac naukowo w laboratoriach
'fizycznych indywidualnie i w zespole, planowac
pracę indywidua|ną i zespołową a takŻe posiada
umiejętnośc kierowania pracą zespołu (np. zespołu
badawczego)

potrafi analizowac i prezentowac wyniki obserwacji
i eksperymentÓw, szacowaÓ niepewnoŚci
pomiarowe zaawansowanymi metodami i oceniać
istotność uzyskanych wynikÓw

posiada umiejętnośc krytycznego anaIizowania
wynikÓw obliczeń teoretycznych w dziedzinie fizyki,
w ktÓrej się specja|izuje

korzysta z podstawowych czasopism naukowych
pub|ikujących wyniki badań z dziedziny fizyk|, potrafi
korzystać z literatury fachowej

stosuje wiedzę z flzyki w naukach pokrewnych,
w szczegó|noŚci w technice

potrafi IworzyĆ roznego rodzaju opracowańia
naukowe i popularnonaukowe z dziedziny fizyki
ustnie i w formie pisemnej, zgodnie z
obowiązującymi W tej dyscyp|inie naukowej
zasadami i metodologią, indywidua|nie i w pracy
zespołowej

potrafi w sposÓb tworczy rozwiązywac prob|emy
badawcze, umie kierować zespołem badawczym,
wykorzystuje rozne Źrodła wiedzy do
samodzieInego reaIizowania stawianych zadań

potrafi wykorzystac wiedzę naukową do WyJ;Śniańi;
zjawisk i procesow obserwowanych W Życiu
codziennym
potrafi wykorzystaĆ róŻne techniki zda|nego
kształcenia np. W systemie e-|earning do
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
i osobistych

potrafi przedstawic w formie ustnej i pisemnej
osiągnięcia badawcze w zakresie nauk fizycznych
i przyrodniczych (równiez najnowsze) a takie
informacje o przewidywanych kierunkach rozwoju

K_UO1

K UOz

K UO3

K_U04

K_UO5

K_UO6

K UO7

K_UO8

K-UO9

K_U,l0

K_U1 1

k_utz

P7U W

P7U-W

P7S_r//K

P7S WK

P7U U

P7U U

P7U U

P7U-U

P7U U

P7U-U

P7U U

P7U-U

P7U-U

P7U-U

P7U U

P7S UW

P7S UW

P7S UW
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P7S UW

P7S-UW

P7S UW
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P7S_UO

P7S-UW
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K U13

K_Ul4

K U,Is

K U,I6

K-U17

K_KO1

K KOz

K KO3

K_KO4

K_KO5

tych nauk w sposób zrozumiały d|a szerokiego
grona odbiorcow w języku po|skim i w języku obcym

ńosiaoi umiejętnośc pósługiwańiJ się językiem

obcym, specjalistycznym z zaKresu nauK
przyrodniczych, w szczególności,fizycznych, na
poziomie biegłoŚci 82+

eóśługuje śię językiem obcyń na pożiomie
średniozaawansowanym (B2+; oraz W stopniu
wyższym do studiowania Iiteratury fachowej

rorzyśti z rÓznych żioaeł ińtormacji W ćótu
podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie konieczność kształcenia przez całe Życie,
posiada umiejętnośc krytycznej oceny swojej wiedzy
i umiejętności

posiada nawyk Ś|edzenia na bieżąco aktualnych
wydarzeń naukowych w odniesieniu do swojej
dyscypliny naukowej dla podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, potrafi ocenic poziom
swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych

posiada umiejętnośc wspotpracy i działania
w zesoore

KoMPETENcJE sPoŁEczNE

ńa zdo|ńośc twórczego pooójścia do własnej pracy,
podejmowania innowacyjnych i twórczych działan,
kierowania pracą grupy

wykazuje dbałość o postępowanie zgodne z etyką
zawodową i respektowanie kodeksÓw etycznych
obowiązujących w środowisku zawodowym, kieruje
Się zasadami etyki i respektowania własności
inte|ektua|nej i poszanowania prywatności

potrafi dostosowac własne kwa|ifikacje do potrzeb

rynku pracy poprzez uzupełnianie swoich
kompetencji zawodowych' osobistych i językowych'
jest przygotowany do podejmowania tworczego
i kreatywnego działania zawodowego indywidua|nie
i w grupie

ma przekonanie o potrzebie a nawet konieczności
dzie|enia się wiedzą fizyczną w sposob zrozumiały
dla innych, zwracania uwagi na praktyczne
zastosowania fizyki i wskazywan|a jej związków
z innymi dziedzinami wiedzy oraz jej roli dla rozwoju
IudzkoŚci

ma świadomośc znaczenia podejmowania badań
naukowych w dziedzinie fizyki dla rozwoju nauki
i rozwoju cywilizacyjnego

P7U-K P7S-KR

P7U_K
P7S-KK
P7S-KO
P7S-KR

P7U K P7S_KO

P7U U

P7U U

P7U_K

P7U K

P7U K

P7U K

P7U-K

P7S UK

P7S-UK

P7S-UK

P7S_UO

P7S UO

P7S-KK
P7S-KO
P7S-KR

P7S KK

Sylwetka
absolwenta

Studia drugiego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych

działow fizyki k|asycznej i współczesnej, historii fizyki, metodo|ogii badań naukowych z fizyki,
komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym

kształcenia zdaInego. Wiedza ta umoż|iwia abso|wentowi studiÓw drugiego stopnia doskona|enie
się w zakresie fizyki i nauk pokrewnych i podjęcie pracy naukowej w wybranej dziedzinie, aIakŻe
osiąganie kwa|ifikacji przez ko|ejne szczeb|e edukacji (np. studia doktoranckie i podyp|omowe).

Absó|went studiów drugiego stopnia potrafi rozwiązywaĆ zaawansowane prob|emy praktyczne jak

i teoretyczne w sposÓb tworczy, jest otwańy na przyjęcie i stosowanie w swojej pracy

najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a takŻe przygotowany do ciągłego samokształcenia i
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podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Abso|went studiów drugiego stopnia
posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesneJ

aparatury pomiarowej oraz technicznych systemÓw diagnostycznych, a takŻe przekazywania
posiadańej wiedzy. Umie gromadziĆ, przeIwarzaĆ oraz przekazywaĆ informacje korzystając z
iechnoIogii informacyjno-komunikacyjnych. Abso|went specjaIności nauczycieIskiej przygotowany
jest do lełnienia ro|i nauczyciela fizyki' wychowawcy i opiekuna we wszystkich instytucjach

iystemu.oświaty (szkołach podstawowych' |iceach ogÓlnokształcących, technikach, szkołach
ziwodowych), posiada odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

fizyki. Pośiada takze wstępne przygotowanie umoż|iwiające prowadzenie badań edukacyjnych'
.dostrzeganie oraz samodzie|ne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych w

obszarie dydaktyczno-pedagogicznym. Abso|went specja|ności nauczycie|skiej kierunku jizyka
dysponuje ódpowiednią wiedzą merytoryczną' by móc w sposób kompetentny organizowac
pioces zdobywania wiedzy przez uczniow, jest przygotowany do pełnienia ro|i nauczycie|a-

ekspeńa' Posiada umiejętność elementaryzacji wiedzy fizyczne| do wybranego poziomu

edukacyjnego i popu|aryzacji wiedzy fizycznej wśrod niespecja|istÓw' Jest równiez przygotowany

do posługiwania się techno|ogią informacyjną, w tym do jej wykorzystywania W nauczaniu, W

szczegolności do wykorzystywania W edukacji nowoczesnych, muItimediaInych pomocy

dydakiycznych. Absoiwent studiów drugiego stopnia specja|ności nienauczycieIskich jest

pizygoiowany do pracy w |aboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru

urząózeń, których działanie Wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu ,fizyki, zna zasady
bezpieczeństwi pracy. Abso|went studiÓw || stopnia w za|eżności od wybranej specja|noŚci: -

posiada przygotowanie do zajmowania stanowisk pracy wymagających umiejętności

samokształcenia z zakresu informatyki oraz zastosowań fizyki w przemyŚ|e i ekonomii; -posiada
kwa|ifikacje konieczne do podjęcia pracy na stanowisku fizyka w pracowniach badawczych,

diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki; -może pracowac jako specja|ista w obszarze
zaawansowanych techno|ogii eIektronicznych materiałów funkc.ionaInych i inteligentnych'

metamateriałów w optoe|ektronice oraz zintegrowanej optyce, przetwarzania informacji w

układach optycznych i optoe|ektronicznych; .posiada kwa|ifikacje niezbędne W pracy specja|isty

ds. projektowania nowych urządzeń funkcjona|nych, nanoe|ektronicznych i optoe|ektronicznych,

urządzen światłowodowych i systemow teIekom u ni kacyj nych'
Dodatkowo abso|went studiÓw drugiego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości 82+

Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z przygotowaniem do
posługiwanió się termino|ogią specja|istyczną z zakresu kierunku studiow. Abso|went jest

przygotowany do podjęcia studiÓw trzeciego stopnia

: Na specjaIności nauczycieIskiej student uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu

. nauczycie|a fizyki w szko|e; na innych specja|nościach uzyskuje przygotowanie do pracy na

. stanowiskach' na ktorych niezbędna jest pogłębiona wiedza z zakresu fizyki i jej zastosowań'

. poszer'ona wiedza z matematyki, kwa|ifikacje konieczne do podjęcia pracy W ośrodkach

naukowych, pracowniach badawczych, diagnostycznych i innych jednostkach gospodarki

Student posiada przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Iub kierunkach
pokrewnych (Ścisłych Iub technicznych), bądz studiow podyp|omowych

Jednostka badawczo-dydaktyczna Właściwa Instytut Fizyki
merytorycznie dla tYch studiow

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnienia
zawodowe

Dostęp
do dalszych

studiow
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Kursy kierunkowe

Semestr 1

Zajęcia dyd aktyczne _ obI ig atoryj ne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E| punkty
ECTS

W

zajęÓw grupach E-
lea
rni
ng

raze
mA K L S P

vlechanika kwantowa 30 30 60 E 5

-aboratorium fizyki współczesnej 1 45 ĄE zo 5

30 30 45 105 1 10

Moduł specjaInoŚci do wyboru

Semestr 2
Zajęcia dydaktyczne _ ob| i g atoryj ne

Nazwa modułu
lunkty

=CTS:izyka nauczycielska 20

'izyka materii 20

nazwa kursu

godziny kontaktowe

=t-
punkty
ECTS

W

zĄęĆw grupach E-
lea
rni
ng

aLc

mA K L D P

:izyka fazy skondensowanej 30 30 60 E 5

-aboratorium fizyki współczesnej 2 45 z 5

ulode|owa n ie procesów fizy czny ch 30 30 z
ryzacja pomiarów 30 30 z /

30 3( 105 16! 1 19



Kursy do wyboru

godziny kontaktowe

E/ punkty
ECrS

W
.

zajęć w grupach
F
o
!t
s
,$'
a

ts
No
3A K L s P

Język obcy d|a ce|ów akademickich IJ
15 zo 1

15 15 1

Moduł specjalności do wyboru

)unkty
:CTS

:izyka nauczycielska 10

izyka materii 10

Semestr 3
Za1ęcia dydaktyczne _ ob| ig atoryj ne

Kursy do wyboru

godziny kontaktowe

punkty
ECTS

W
..

zĄęć w grupach E.
l"?
rnr
ng

Raz
ernA K L s P

:izyka statystyczna IJ IJ 30 E 4

Mybrane zagadnienia fizyki współczesnej 1 30 30 bU E 5

Mykład monograficzny- historia fizyki 30 30 z 2

75 45 120 2 11

godziny kontaktowe

=t
punkty

,ECTS..

.W
zajęĆ w grupach t-

l"?
rnl
no

Raz
emĄ K L s P

;eminarium magisterskie 30 30 z 2

30 30 2



Moduł specjaIności do wyboru

runkty

=CTS:izyka nauczycielska 17

:izyka 17

Semestr 4
ZĄęcia dydaktyczne - obI ig atoryj ne

Kursy do wyboru

goożiny kontaktowe

=I punkty
ECTS

W
zajęĆ w grupach E-

lea
rnt
ng

Raz
emA K t s P

Mybrane zagadnienia fizyki współczesnej 2 30 30 60 E 6

30 30 60 1 6

godziny kontaktowe

punkty
ECTS

W
zapĆ w grupach E-

l"g
rn!
no

Raz
emA ,'K L s P

ieminarium magisterskie 15 IJ 2

15 15 2

Moduł InoŚci do ru

Nazwa modułu
runkty

=cTs
rizyka nauczycielska 7

izyka 7

@zcałe9ookresustudióworazproblematykęzwiązanąztreścią



Pieczęć instytutu

PRoGRAM MoDUŁU sPECJALNoŚcl

Studia l! stopnia stacjonarne

20',912020

zatwierdzony przez Radę |nstytutu dnia
kod modułu

11.12.2019

Nazwa modułu
specjalność

Fizyka nauczycielska

54
L1czba punktów EcTs

Uzyskiwane kwaIifika Ąe oraz uprawnienia zawodowe:

Absolwent uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela fizykiw szkole

Efekty uczenia się d|a modułu specja|ności

Wiedza

Wot pośiioa wiedzę psycho|ogiczńą i póoagogicżńą pożwarijącą nJ ióżumienie proóóśow
. rozwoju, socja|izacji, wychowania i nauczania - uczenia się

Wo2 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegołowej metodyki działa|noŚci pedagogicznej,
popartą doświadczen iem w jej praktycznym wykorzystywa n l u

\^/n?Vvuo ma wiedzę na temat fizykijako przedmiotu studiow ijego szko|nej transpozycji

Woł posiada wiedzę teoretyczną i praktyczn| z zakresu oyoat<tyt<i fizyki dotyczącą procesow
nauczania i uczenia się tego przedmiotu

wÓs ITld podstawową wiedzę z pokrewnych przedmiotow przyrodniczych umoz|iwiającą
reaIizowanie integracji międzyprzedmiotowejw obszarze nauk przyrodniczych

Wo6 ma wiedzę na temat najwainiejszych osiągnięcfizyki w historii |udzkoŚci

Wo7 posiada wiedzę z zakresu techno|ogii informacyjnej oraz sposobow jej wykorzystania
w nauczaniu

Wo8 posiada wiedzę na temat roznych rodzajow rozumowań stosowanych w nauczaniu fizyki w

szkole pon ad Podstawowej
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wlg
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u08

u09

u11

u12

ma świadomośc istnienia typowych błędów w nauczaniu fizyki,zna sposoby ich unikania

zńi metody r:ozŃiązywańia zaoan iizy|ćzńycń ioznyór' $pów

żna rózne roozajó szkó|nego et<śńórymeńtu oraz ro|ę eksper/ńentu w piocesie

edukacyjnym i wybiera odpowiednie metody pracy na |ekcjach fizyki z uczniami o rÓznym

stopniu zainteresowania fizyką

zna metody konstrukcji narzędzi do pomiaru wiedzy fizycznej na poziomie szkoły
ponad podstawowej (ed u kacyj nej wańości dodanej)

zna |iteraturę popu|arnonaukową zdziedziny fizyki i czasopisma d|a nauczycie|ifizyki

Umiejętności

posiada uńie1ętnóści i kompetencje niezbęóne dó komptóksowej rea|izacji dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzieInego przygotowania

i dostosowania programu nauczania do potrzeb i moz|iwoŚci uczniow

wykazuje umiejętnoŚc uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego
z wykorzystaniem nowoczesnych Środkow i metod pozyskiwania, organizowania
i przetwarzania informacji i materiałÓw

uńie.1ętńie komunikuje śię prżv uzyciu iózńVcrl tecńnik, zarÓwnó ż osobami będącymi
podmiotami działa|noŚci pedagogicznej, jak i z innymi osobamiwspÓłdziałającymiw
procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjaIistamiwspierającymi ten proces

umie wskazywie praktyczne zastosowania fizyki' jej związki z innymi dziedzinami |udzkiej

działa|ności oraz ukazywac humanistyczne wańoŚci fizyki, potrafi rozbudzaÓ i rozwijać
zainteresowanie światem przyrody, sposobami odpowiednimi do wieku uczniow

potrafi p|anowaĆ' organizowaĆ i ióa|izować procesy nauczania i uczenia się fizyki, potrafi

ewa|uowac własną pracę dydaktyczno-pedagogiczną i pracę uczniÓw

umie doskona|iÓ swoje działaniadydaktyczne, w tym podejmowac zabiegi innowacyjne
i niestandardowe podnoszące efektywnoŚĆ procesu nauczania-uczenia się fizyki, potrafi

p|anowaĆ i przeprowadzaĆ własne badania dydaktyczne słuŻące podnoszeniu jakości

wynikow nauczania

potrafi uczyc konstruowania rozumowań indukcyjnych i dedukcyjnych oiaz
eksperymenta|nego testowania prawdziwości hipotez

potrafi wykonywac pokazy fizyczne i kierowac doŚwiadczeniami wykonywanymi przez

uczniÓw, posiada umiejętnoŚĆ kierowania obserwowaniem zjawisk fizycznych i procesem

wnioskowania

ńotriii dobiaĆ ódpowiednie, ńajoarozió1 efektywńó ńetody nauczania fizyki i sioot<i

dydaktyczne do poszczego|nych tematow |ekcji z uwzg|ędnieniem metod aktywizujących i

motywujących uczniÓw do pracy i samodzie|nego poszerzania wiedzy fizyczne1

potrafi dokonac oceny i wyboru programu nauczania oraz podręcznika do fizyki naj|epiej

dostosowanego do moz|iwości uczniÓw orazzap|eczafizycznego (pracowni fizycznej)
potrafi opracować rozkład materiału nauczania fizyki i przygotowaĆ konspekty i

scenariusze lekcji

końunikuje się z uczniami poprawnie uzywanym językiem fizyki i uczy przedstawiania

treści fizycznych w mowie i piśmie w sposob jasny i zrozumiały

posiada umiejętnoŚc dokonywania odpowiedniej do poziomu rozwoju ucznia
elementaryzacji wiedzy, jest przygotowany do indywidualizowania procesu nauczania w
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jest praktyóznie przygótowańy do iealizówinia ziaan zawodowych (dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyc|ela.

ma swiioómość pożiońu swojej wieozy i umiejętnoś ci oraz rozumie potrzebę ciągłego

dokształcania się i rozwoju osobistego

posiada umiejętnośÓ komunikowania się z otoczeniem oraz wspÓłpracy i działania w grupie

pósiaoa umie1ętnośe rozploznawania sytuacji prób|emowyirl o cńarakterze dydaktyczńym
oraz kreatywnego poszukiwania ich rozwiązań

korzysta z technik kształcenia zda|nego do uzupełniania wiedzy ijej aktua|izowania

ma przekonanie o potrzebie dzie|enia się wiedzą informatyczną w sposob otwańy i

zrozumiały d|a innych

potrafi p|anowac pracę nad projektami rea|izowanymi wie|oetapowo
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PLAN MoDUŁU SPECJALNoScI
Studia II stopnia stacjonarne

2OL9 l2O2O

Fizyka n a u czy cie ls ka

Semestr 1
Zajęcia dydaktyczne

Semestr 2
Zajęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E/- punkty
ECTS

W

zajęć w grupach TN

o
OJ
a

='

-oJ
N

3A K L S P

Zajęcia |aboratoryjne zfizyki w szko|e
ponadpodstawowej

45 45 z z

Zarządzanie siecia mi LAN
w małym przedsiębiorstwie i szko|e

45 45 zo

Podstawy kogn itywistyki 30 30 zo 2

Najnowsze osiągnięcia fizyki i ich
Zastosowania

IJ .LJ 30 z

Wybrane zagadnienia nanotechnologii IJ IJ 1J E 5

Dozymetria i ochrona radiologiczna 30 15 IJ 60 E 5

60 15 30 135 15 255 2 20

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E/-
punkt

v
ECTS

W

zajęć w grupach
rn

I

-o,
No
3A K L S P

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania
dIa szkoły ponadpodstawowej

5 10 IJ E I

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły
ponadpodstawowej

,tJ 30 45 E

Dydaktyka fizyki dla szkoły ponadpodstawowej 10 20 30 z

Heurystyczne metody rozwiązywani a zadań
fizycznych

30 30 z 2

Podstawowe prob|emy bezpieczeństwa sieci
komputerowych

15 20 35 zo

45 30 60 20 155 2 10



Semestr 3

Semestr 4

Zajęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E/- punkty
trL IJ

W

zajęć w grupach
rn

I

-o
N

3A K L S P

JournaI c|ub(do wyboru w jęz. po|skim Iub
angielskim)

30 30 z 1

Wykład monograficzny 30 30 z z

Kultura języka i emisja głosu IJ 15 z 1

Prob|ematyka konku rsów fizy czny ch 30 30 z 2

Dydaktyka fizyki z elementami
e-learningu w szkole ponadpodstawowej

IJ 30 15 60 E A

Historia i metodologia fizYki .LJ IJ 30 z 2

60 4S 45 45 195 L 12

Praktyki

rodzaj zajęć god?
punkty
ECTS

Praktyka zfizyki w szkole ponadpodstawowej 1 90 5

5

Zajęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E/- punkty
ECTS

W

zajęć w grupach
m

I

oJ
N

3A K L S P

Fizyka medyczna i wpływ stanu środowiska na
zdrowie człowieka

15 'LJ 30 z 1

Grafika komputerowa 20 20 zo 1

Statystyka IJ 15 30 zo 1

Komunikacja interpersonolno i radzenie sobie
ze stresem w procy nauczYciela

15 15 30 z

45 30 35 110 5



Praktyki

rodzĄzajęĆ
god
z

punkty
ECTS

Praktyka zfizyki w szkole ponadpodstawowej 2 30 2

2

1:

sem
nazwa PraktYki

(rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji)
Ty
aJ

godziny
zajeć

z ucz./wych. termin i system
realizacji praktyki

raze
m

prow.

III Praktyka zfizyki w szkole ponadpodstawowej 1 - praktyka
śródroczna

90 30
Praktyka w systemie
nieciqgłym

IV Praktyka zfizyki w szkole ponadpodstawowej 2 -praktyka
dydaktyczna (zawodowa)

30 10
Praktyka w systemie
nieciągłym

120 40



Pieczęć instytutu

PRoGRAM MoDUŁU sPECJALNoŚcI

Studia ll stopnia stacjonarne

20'1912020

zatwierdzony przez Radę |nstytutu dnia

.11 12 7019

Nazwa modułu Fizyka materii

SpecjaInośc

kod modułu

L1czba punktów ECTS

Uzyskiwa ne kwa I if i ka cie oraz u p rawn ie n ia zawod owe :

Uprawnienia do pracy badawczej w p|acowkach naukowych i ośrodkach badawczo-
rozwojowych w zakresie fizyki ze szczegolnym uwzg|ędnieniem moz|iwości ap|ikowania na

studia lll stopnia.

Efekty uczenia sie d|a modułu specjalno,:| 
-WIEDZA

Wo1 posiada pogłębioną wiedzę w zakresie r}zszerzonego programu fizyki. potrafi dostrzec

ograniczenia poznania oraz formułowaĆ nowe prob|emy badawcze

W02 zna wybrane zaawansowane numeryczne metody obliczeniowe stosowane
. W fizyce z uwzględnieniem metod ab initio

Wo3 zń! tecnńiri eripórvmeńi;|n; W'ióiz'stvwińó w oidaniacn fizycznych oraz dostrzega granicó

i poznawcze metod eksperymentalnych
w04. poslada wiedzę na temat komp|eksowych i komplementarnych metod badawczych
:

Wos zna najwazniejsze osiągnięcia ostatnich dziesięcio|eci w dziedzinie astronomii i Iizyki,

: dostrzega korelacje zjawisk dokonujących się w róznych ska|ach wielkości począwszy od
: mikroświata po Wszechświat

Woo zna ro|ę obserwacji' doświadczenia, eksperymentu numerycznego oraz myŚ|owego W pracy

naukowej, dostrzega podobieństwa w metodo|ogii badawczej

woz
zna wybrane specjalistyczne zestawy aparatury pomiarowej stosowane w fizyce

W08 zna zasady bezpieczeństwa obowiązu jące przy wykonywaniu pomiarów fizycznych

Wog zna naukową |iteraturę międzynarodową w zakresie nauk ścisłych i zasady tworzenia pub|ikaóji

naukowYch. UMtrlęrxoŚct

uol potiifi zap|anowac isamodzie|ńie przeprowadzić nowitorskie eksperymenty lizyczne

Uoi : umie korzystać z programów do opracowywania wynikow doświadcza|nych oraz do

modelowania numerycznego

uos posiada umiejętność komp|ementarnej ana|izy danych eksperymenta|nych
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roi
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pótia1 pracowac naukowo w |aboratorium fizycznym (nadzÓr nad działaniem aparatury W nocy,

przy rÓżnych warunkach atmosferycznych)

korzysta z czasopism naukowych pub|ikujących wyniki badań z dziedziny nauk ścisłych

jóst przygotówańy oo podejmowan a badań wvxraćżłąóvcń pozi aktuainy siiń wiedzy

KoMPETENcJE sPoŁEcZNE

rozuń]ó róńiecżnose ocóńiJńia prJcy wiJsnei, ńtoożiezy óraż innycrr ośoo, rtoryń pizerizuJe
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lKo4 jest otwańy na systematycznąaktua|izację wiedzy

KOs stawia sobie wysokie wymagania oraz potrafi wymagac od innych

koó potrafi kóńunikóW;ć śię z otoczeniem, prezentowaĆ i uzasadniac słusznośc swoich pog|ądÓw

naukowych

. mj ś*iaoomośĆ znaczenia pode-imowania badań naukowych w dziedzinie astronomii d|a

rozwoiu nauki i rozwoju cywilizacyjnego
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PLAN MoDUŁU sPEcJALNoŚcl

Studia ll stoPnia stacjonarne

201912020

Fizyka materii

Semestr 1

ZĄęcia dydaktyczne

Et- punkty
ECTS

W

rn
I

o
0)
a

5
33

ot
N'o
3

..A K t s P

Podstawy elektroniki an 30 z 2

Pracown ia elektroniczna 5U zo 4

Pracownia specjalistyczna 1 :

Pracownia MÓssbauera
Pracownia kognitywistyki i dydaktyki fizyki
Pracownia astrofizyki laboratoryjnej

10
10
10

2n Z

Fizyka IaserÓw 30 30 E ó

Teoria grup-wstęp 't5 4E, z 2

75 60 '135 1 14

Kursy do wyboru

godziny kontaktowe

E/- ornt,
ECTS

W

m!o
0)-
)
Ó

6No
3

K L S P

Elementy retoryki wypowiedzi publicznych 10 10 20 z

Wprowadzenie do socjologii 30 JU E

40 10 50 1 6



Semestr 2
ZĄęcia dydaktyczne

Semestr 3
Zajęcia dydaktyczne

godziny kontaktowe

Ei- punkty
ECTS.'

W

mJ
o-
A)-
o

7
0)No
3

A K L s P

Pracownia specjalistyczna 2 :

Pracownia ferroikÓw
Pracown ia nanostruktu r

Pracown ia fizyki teoretycznej

15
15
15

45 z

45 45 6

Praktyka

rodzĄzĄęĆ godz tyg.
punkty
ECTS

Praktyka 40 4

4

godziny kontaktowe

EI- punkty
ECTS,l

W
zayęlćw grupach

m
t
o
OJ

=(o

-q)
No
3

A K I S P

Wykład specjalistyczny - Nanotechno|ogia i

nanomateriały
45 45 E

Wprowadzenie do ogÓ|nej teoriI wzg|ędności 30 15 45 z 4

Teoria funkcjonału gęstości 30 30 z 3

Teoria funkcjonału gęstości w zastosowaniach 45 15 60 zo 5

105 15 45 15 180 1 17



Semestr 4

ZĄęcia dydaktyczne

I nformacje uzu pełn iające:

1 ) praktyki zawodowe (pozapedagogiczne)

godziny kontaktowe

E/. punkty
ECTS

W
zajęĆ w grupach

m
I

ó-
0)
3
J.o

d
No
3

,,,A K L s P

Kosmologia 15 15 z 2

15 15 2

Kursy do wyboru

godziny kontaktowe

EI punkty
ECTS

W
i"jęe * grupach

m
t

o
!)
=
=o

s)No
3

A K L S rP

Wykład monograficzny 15 15 z 2

Wykład specjaI istyczny 30 30 E

45 45 1 5

(rodzaj .,"J3ś:Ł:.ił:]5:" reaIizacji)
tyg oodz.

termin isystem
realizacji praktyki

2 Praktyka 40 w systemie
nieciągłym

40


