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120

;;1.;";
Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik postępowania kwaIifikacyjnego.
Studia nauczycielskie przewidziane są d|a abso|wentów studiów I stopnia posiadających

kwalifikacje nauczycielskie z dyplomem licencjata, inzyniera.
Studia nienauczycieIskle przewidziane są dIa absoIwentów studiów I stopnia z dyp|omem
Iicencjata, inzyniera Iub magistra kierunków: astronomia, informatyka, chemia' matematyczno-
przyrodniczych i technicznYch



Efekty uczenia się

Symbol efektu
kierunkowego

K_WO1

K-WO2

K_WO3

K_WO4

K-WO5

K WO6

K-WO7

Kierunkowe efekty uczenia slę

odniesienie do efektÓw uczenia się
zgodnYch

z Po|ską Ramą Kwa|ifikacji
Symbol SYmbol charakterystyk

charakterystyk ll stoPnia
uniwersalnych

I stopnia

WIEDZA

zna wkład i znaczenie osiągnięć w ozieozińie tizyt<i

w poznanie świata ipostęp cywi|izacyjny, zna
historię rozwoju fizyki
ma poszerzona wiedzę na temat faktów i pojęć

z dziedziny nauk fizycznych, matematycznych
i przyrodniczych a także poszerzoną wiedzę na
temat budowy teorii fizycznych, roli teorii
ieksperymentu
ma pogłębioną wiedzę z róŻnych działów .

matematyki w zakresie koniecznym do opisu
zagadnień fizyki teoretycznej i eksperymentalnej,
mode|owania procesow fizycznych jak rÓwnież

umoż|iwiającym opracowanie danych pomiarowych
i prezentacji uzyskanych wynikÓw
ma pogtębioną wiedzę na temat zaawansowanycn
metod matematycznych stosowanych w fi-zyce

zna techniki obserwacyjne i doświadcza|ne
wykorzystywane w badaniach fizycznych i sposoby ,

oói'u 
. 
i prezentacji wyników obserwacji i

eksperymentÓw
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu systemów
operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i

architektury sprzętu komputerowego i

komputeryzacji pomiarÓw
zna oprogramowanie uzytkowe stosowane 

'

w badaniach z wybranej clziedziny flzyki a takŻe
wybrane pakiety oprogramowania stosowane do
opracowania danych uzyskanych w pomiarach
fizycznych i ich Prezentacji
zna wybrane specjalistyczne zestawy aparatury :

pomiarówej i badawczej fizyki a takŻe fizyczne :

podstawy działania specja|istycznej aparatury
pomiarowej i badawczej stosowanej w badaniach
fizycznych w wybranej dziedzinie fizyki i moz|iwości
jej wykorzystania
ma ogÓ|ną wiedzę o aktua|nych kierunkach rozwo.|u

i najnowszych odkryciach w zakresie fizyki i nauk
pokrewnych i pogłębioną wiedzę W zakresie
wybranej dziedziny fizYki
zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy

wykonywaniu eksperymentów naukowych
w dziedzinie fizyki i W pracy flzyka na różnych
stanowiskach pracy
zna prawne i etyczne aspekty zawodu fizyka'
również prawne i etyczne aspekty anliązane
z wykonywaniem badań naukowych w dziedzinie
fizyki
zna podstawy prawa autorskiego i zasady
dotyczące ochrony własnoŚci inteIektuaInej
posiada wiedzę na temat funkcjonowania
przedsiębiorczości indywidua|nej i Wykorzystania
wiedzy z dziedziny fizyki W działa|ności
gospodarcze1
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K UO1

K UO2

K_UO3

K UO4

K_UO5

K_U06

K UO7

K_UO8

K_UO9

K_U1O

K_U1 1

K U12

UMlEJĘTNoscl

pótraR oóorac odpowiednió ńetody i tecnniri oo

Io.*uzunugo problemu, zaplanowac i wykonać

obseruvacje i eks perymen ty fizy czne

posiadi uńiejęinose opisu wyników obśórwacji

i eksperymentow' analizy jakościowe1 l Ilosclowe] :

ooi"ńońunych zjawisk' formułowania' wnioskow

wynikającycń z obserulacji i eksperymentów

potrafi pracowac naukowo w laboratoriach

ii)i","v"ń indywidua|nie i w zespo|e, p|anowac

piJ"ó inov*idja|ną i zespołową a .IakŻe 
posiada

umiejętnośe kierowania pracą zespołu (np. zespołu

badawczego)

potrafi ana|iżowac i prezentowaĆ wyniki óńśerwacii

i eksperymentow, szacować niepewności
pomiarowe zaawansowanymi metodami i oceniac

istotnośc uzyskanych wynikow

posiada umiejętnoŚc krytycznego .ana|izowania
wvnikÓw obliczeń teoretycznych w dziedzinie fizyki'

w ktÓrej się specjalizuje

rorzysti z poośtiwowycn ózasopńń.ńJurowyóń

;;b|.k;ń"y"ń wyniki baóań z dziedziny fizyki, potrafi

korzvstaĆ z |iteratury fachowej

stosuje wiedzę z flzyki * nau(icń pot<rewnycń,

w szczegÓ|ności..w techntce

potrafl tworzyc roznego rodzaju. 
. 
opracowania

naukowe i popularnonaukowe z dziedziny 'fizyki

ustnie i w formie pisemnej, zgodnie z

obowiązującymi W tej dyscyplinie 
. 
naukowe1

zasadjmi i metodologią, indywidua|nie i w pracy

zespołowej

potrafi w śposÓb tworczy rozwiązywa'i próoleńy

badawcze, potrafl kierowac zespołem badawczym'

wyńorzystu;ó roŻne żrÓdła wiedzy do

samooźielńego reaIizowania stawianych zadań

potrafi wyxoiżyśtac wieozę naurówą óo wy1aśniinia

zjawisk 
.i 

pioce.o* obserwowanych W Życlu
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codziennYm
potrafi wYkorzYstac
kształcenia np. W

podnoszenia swoich
i osobistych

rózne techniki zdalnego
systemie e-learning do
kwalifikacji zawodowYch

potrafi przedstawic w formie ustnej i pisemnel

osiągnięcia badawcze w zakresie nauk fizycznych

i pr"zyrboniczycrr (rownież najnowsze) a takie

informacje o przewidywanych kierunkach rozwoju

tvch nauk w sposob zrozumiały d|a szerokiego

orona odbiorców w języku polskim i w języku obcym

P7U*U P7S_UW



K U13

K_U14

K U15

K U16

K_U17

K KOl

K_KO2

K KO3

K_KO4

K KÓ5

poSiada umiejętnośc posługiwania się językiem

obcym, specjalistycznym z zakresu nauk
przyrodniczych, w szczegÓ|ności fizycznych, na
poziomie biegłości 82+

postugujó śię językiem oocym ni pożiómie
Średniozaawansowanym (Bz+; oraz W stopniu
wyŻszym do studiowania Iiteratury fachowej

korzysta z róŻnych żrÓldół intorńicji w celu
podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie koniecznośc kształcenia przez całe Życie,
posiada umiejętnoŚć krytycznej oceny swojej wiedzy
i umiejętnoŚci

posiada nawyr ś|edzenia ni nieząco iiiuaińvcń
wydarzeń naukowych w odniesieniu do swojej
dyscypliny naukowej dla podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych, potrafi ocenic poziom
swoich kwaliflkacji i kompetencji zawodowych

posiada umiejętnośc wspÓłpracy i działania
w zespole

KoMPETENcJE sPoŁEczNE

ma zdo|ność twórczego podejśóii oo wtisńó; pracy,

podejmowania innowacyjnych i twÓrczych działań,
kierowania pracą grupy

ńvr<iżujó ooJtóśe ó postępowinie żgodńó z ótvią
zawodową i respektowanie kodeksów etycznych
obowiązujących w środowisku zawodowym, kieruje
się zasadami etyki i respektowania własności
inte|ektua|nej i poszanowania prywatnoŚci

potrafi dóstosowac własne kwa|ifikacje oo pói,żen
rynku pracy poprzez uzupełnianie swoich
kompetencji zawodowych i osobistych'językowych'
jest przygotowany do podejmowania twÓrczego
i kreatywnego działania zawodowego indywiduaInie
i w grupie

ma przekonanie o potrzebie a nawet konieczności
dzie|enia się wiedzą fizyczną w sposób zrozumia!ry
dla innych, zwracania uwagi na praktyczne
zastosowania flzyki i wskazywania jej związkÓw
z roŻnymi dziedzinami wiedzy oraz ro|i dla rozwoju
Iudzkości

ma świadoń oś,c znaczenia podejmowania badiń
naukowych w dziedzinie fizyki dla rozwoju nauki
i rozwoju cywilizacyjnego
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Sylwetka
absolwenta

Uzyskiwane
kwalifikacje

oraz uprawnienia
zawodowe

Dostęp
do dalszych

studiÓw

Studia drugiego stopnia na kierunku fizyka dostarczają szerokiel wiedzy z zakresu podstawowycn

działÓw fizyki- k|asycznej i wspÓłczesnej, historii fizyki, metodo|ogii badań naukowych z fizyki,

komunikacli interp-ersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym

kształcenia zdatnego. Wiedza ta umoż|iwia absotwentowi studiow drugiego stopnia doskona|enie

się w zakresiefizyki i nauk pokrewnych i podjęcie pracy naukowej w wybranej dziedzinie, alakie
osiąganie kwa|ifikacji przez ko|ejne szczeb|e edukacji (np. studia doktoranckie i podyp|omowe)'

Absó|went studiow drugiego stofnia potrafi rozwiązywaĆ zaawansowane problemy praktyczne jak

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

najnowszych osiągnięc nauki i tócnńiri, a takie przygotowany do ciągłego samokształcenia i

pobnoszenia .'oiór'l iompetencji zawodowych i osobistych' Abso|went studiÓw drugiego stopnia

posiada umiejętności rozumienii i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej

aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych, a także przekazywania

posiadańej.wiedzy. Ljmie gromadzić, przetwarzać oraz pzekazywaĆ informacje korzystając z

iechnoIogii informacyjno-komunikacyjnych. Abso|went specjaIności nauczycie|skiej przygotowany

jest do |ełnienia roii.nauczyciela fizyki, wychowawcy iopiekuna we.wszystkich typach szkÓł i

instytucjach systemu oświaty; posiada odpowiednie przygotowanie z zakresu psycho|ogii,

peoagogiki i oyoartyti fizyki. Posiada takŻe wstępne przygotowanie umoz|iwiające prowadzenie

baoań Jouracy1nycrr, dosirzeganie oraz samodzie|ne rozwiązywanie prob|emÓw teoretycznych i

praktycznych * óbs.arze dydaktyczno-pedagogicznym. Abso|went specja|ności nauczycie|sk|ej

rieruńru frzyka dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną, by moc w sposób kompetentny

organizować proó"s zdóbywania wiedzy przez uczniow, jest przygotowany do petnienia ro|i

na-uczycie|a-ekspeńa. Posiada umiejętność e|ementaryzacji wiedzy fizycznej do wybranego

poziońu edukacyjnego i popu|aryzac1i wiedzy ,fizycznej wśrod niespecja|istÓw' Jest również

przygotowany do pośługiwania się techno|ogią informacyjną, w tym do jej wykorzystywania w

nauc]zaniu' w szczegÓlńości do wykorzystywania w edukacji nowoczesnych, mu|timedia|nych

pomocy dydaktycznyóh' Abso|went studiów drugiego stopnia specja|ności nienauczycielskich jest

p1..ygoio*any óo piacy w |aboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz obsługi i nadzoru
'urząózeń, 

kiórych działanie Wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu {izyki, zna zasady

bezpieczeństwi pracy. Abso|went studiÓw || stopnia w zaleznoŚci od wybranej specja|noŚci: -

posiada przygoiowanie do zajmowania stanowisk pracy wymagających umiejętności

samokształcenia z zakresu informatyki oraz zastosowań fizyki w przemyś|e i ekonomii; -posiada

kwalifikacje konieczne do podjęcia pracy na stanowisku fizyka w pracowniach badawczych,

diagnosty.cznych i innych jednosikach gospodarki; .moze pracować jako specja|ista w obszarze

.uJ'an"b*ańycn tećhnoiogii e|ektronicznych materiałÓw funkcjonaInych i inteIigentnych'

metamateriałow; -posiada kwa|ifikacje niezbędne W pracy specja|isty ds. projektowania nowych

urządzeń funkcjona|nych czy nanoe|ektronicznych. Dodatkowo abso|went studiow drugiego

stopnia zna języx obcy na poziomie biegłości 82+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia

Językowego 
-.Rady 

Europy wraz z przygotowaniem do posługiwania się termino|ogią

spet1alistyc'n ą z zakresu kierunku studiÓw. Abso|went jest przygotowany do podjęcia studiÓw

trzeciego stopnia

Na specjalnoŚci nauczycie|skiej student uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu
nauczycie|a fizyki we wszystkich typach szkół; na innych specjaInościach uzyskuje przygotowanie

do pracy na stjnowiskach, na których niezbędna jest pogłębiona wiedza z zakresu fizyki i jej

zastosowań, poszerzona 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 Szko|e Doktorskiej bądŹ studiÓw

podyplomowych

Jednostka badawczo-dydaktyczna właściwa 
: Instytut Fizyki

merytorycznie dla tYch studiow
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Kursy kierunkowe

Semestr 1

ZĄęcia dyd aktyczne - obI i g atoryj ne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E/- punkty
ECTS

W

zajęć w grupach E-
lea
rni
ng

raze
mK L S P

ulechanika kwantowa 30 30 60 E 5

-aboratorium fizyki wspołczesnej 1 45 +) zo Ą

30 30 45 105 1 9

Kursy do wyboru

nazwa kursu

godziny kontaktowe

,! punkty
ECrS

w

z

A

ajęć

K

w gr,

I
tpac,_-l

s P

B
Noi

Język obcy dIa ce|ów akademickich IJ
15 zo 1

15 15 1

Moduł specja|ności do wyboru

Nazwa modułu
runkty
:CTS

:izyka nauczycielska 20

izyka materil 20

'urrctionat an<i Smart Materia|s Physics - moduł rea|izowany w ramach programu podwójnego
lvnlomll



Semestr 2

ZĄęcia dydaktyczne - obIigatoryjne

Moduł specjaIności do wyboru

Semestr 3

Zajęcia dyd a ktyczne - obI i$ ato ryj ne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

=t
punkty
ECTS

W

zajęĆ w grupach E-
lea
rni
ng

A K L S P m

'izyka fazy skondensowane; 30 30 OU E 6

-aboratorium fizyki wspo'lczesnej 2
AC

^Ę z 5

ulodelowa nie procesów fizy czny ch 30 30 z

mputeryzacja pomiarów 30 30 z A

30 3C 10s 165 1 20

Nazwa modułu
lunkty

=CTS
:izyka nauczycielska 10

:izyka materii 10

ł'rrctionat ńo smart Materia|s Physics . moduł reatizowany w ramach programu podwójnego

lvplomu

nazwa kursu

godziny kontaktowe

=l
punkty
ECTS

W
zĄęćw grupach E-

lea
rni
ng

Raz
emA K L S P

:izyka statystyczna IJ I) 30 E

Nybrane zagadnienia fizyki współczesnej 1 30 30 60 E 5

listoria fizyki 30 30 z z

narium magisterskie 1 30 30 z
75 45 30 150 2 13

Moduł SpecjaIności do wyboru

Nazwa modułu
)unkty

=CTS:izyka nauczycielska 17

:izyka materii 17

unctiona| and Smart Materia|s Physics . moduł rea|izowany W ramach programu poowoJnego



Semestr 4
Zajęcia dydaktyczne - ob|ig atoryj ne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

I, punkty
ECTS

W

zajęĆ w grupach E.
lea
rni
ng

Raz
emA K L s P

dybrane zagadnienia fizyki współczesnej 2 30 30 60 E 6

Seminarium magisterskie 2 15 15 Z f
30 30 15 75 1 I

Moduł lności do

Nazwa modułu
)unkty
:CTS

'izyka nauczycielska

:izyka materii 7

trrctron.al ańo Smart maTEria|s Physics . moduł rea|izowany W ramach programu podwójnego
lvnlomu

min d

rem1Ę
)unkty

:eTS
sustudióworazprob|ematykęzwiązanąztreścią

)racy.

15
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PRoGRAM sPECJALNoŚc!
Fizyka materii

Studia ll stopnia stacionarne 202012021

zatwierdzony przez Radę |nstytutu dnia ]

' 17.06.2020

Nazwa modułu

Specjalność

Fizyka materii

Liczba punktóW ECTS 54

U zyskiwa n e kwa I jf i ka c!9- or az u p rawn ie n 
! 
a z,awod owe :

upiawńieńla oó piacy oaoiw-cżei w placowxaóń ńJut<owycn i ośro-dkach badawczo-rozwojowych w zakresie

fizyki ze szczegóinyrn uwzg|ędnieniem moż|iwości ap|ikowania do Szkoły Doktorskiej

Efekty uczenia się d|a specjalności
WIEDZA

posiada pogtęoioną wiedzę w zarrósie iożśżerzonegó prog,amu n.yri o fizykę |aserów' teorię

iunkcjonatu gęstośói, ogó|ną teorię wzg|ędności,, kosmo|ogię, potrafi dostrzec ograniczenia
poznania oraz formutowac nowe probfemy badawcze
zna wybrane zaawansowane numeryczne metody obliczeniowe stosowane
w fizyóe z uwzg|ędnieniem metod ab initio, w szczego|ności opańe na teorii funkcjonału

gęstości
zna techniki eksperymentalne wykorzystywane w badaniach fizycznych oraz dostrzega granice

poznawcze'metod óksperymentaInych, w szczegó|ności zapoznany j9:l ' metodami

badawczymi stosowanymi w pracowniach: MÓssbauera' kognitywistyki idydaktyki fizyki'

ast1ofi-zyki laboratoryjnej' ferroików, naqostruklur orazfizyki leoretyczne-1

,w01

w02

wo3

uoi
:

:U02

u03

W04 posiada wiedzę na temat komp|eksowych i komp|ementarnych metod badawczych
:

.wos zna na zaawansowanym poziomie najwazniejsze osiągnięcia ostatnich dziesięcio|eci w

: dziedzinie astronomii i flzyki, dostrzega kore|acje zjawisk dokonujących się w róznych ska|ach

. Wie|kości począWszy od mikroświata po Wszechświat

W06 zń) iolę óbserwacji, ooswiiocżenia, etisperyńóntu nuńórycznógo óia' myślowego W pracy

nauxowej, dostrzega podobieństwa w metodo|ogii badawczej

.Woz zńa *yńrańe specja|istyczńó żóśta*v ipiiJturv póńijrowej stósówańe w fiżyce, szczegolnie
te, które są na bezpośrednim wyposażeniu w instytutowych pracowniach: Móssbauera,
kognitywisiyki i dydaktyki fizyki, astrofizyki laboratoryjnej' ferroikÓw, nanostruktur orazfizyki
teoretYcznel

w08 zna zasady bezpieczeństwa obowiązu 1ące pzy wykonywaniu pomiarow fizycznych

Wog zna naukową |iteraturę międzynarodową w zakresie nauk ścis|ych i zasady tworzenia pub|ikacji

naukowYch
UMIEJĘTNoŚcI

potrafi zaplanowac i samodzielnie przeprowadzic nowatorskie eksperymenty fizyczne

umie korzystac z pro9ramow do opracowywania wynikow doświadcza|nych oraz do

modelowania numerycznego

posiada umiejętnośc komp|ementarnej anaIizy danych eksperymentalnych



potiiń pricowac naukowo w |aboratorium fizycznym (nadzor nad działaniem aparatury W nocy'

przy ńŻnych Warunkach atmosferycznych)

korzysta ż czasopism niuróńión ńublitującviń wyniki badań z azióa.iny nauk ścistych

leśi piżióotowany do póoejńóńańii oioiri vlykraćża11ących póżJ attualńy sian wieozy

xoMperrŃĆLe spÓŁrczNE

rózuńie konieczność oceniania pricy wtilńój, mtodziezy oraz innych ósób, którym przekazuje

swą wiedzę

ma swiaoómóśc końiecznósci rierówińia śię eivrą żiwodową

jest ooćióiliwy w usta|ańiu piawov nauxowej

jeśt otwarty na systematy ćznąaitllal,tzjóię wieożv

siawia śobió wysokie wymaóJńia órJz pótriii wyńigaĆ od inńycń

ootrafi komunikowac się z otoóżóńień, prózentowac i uzasadniie stuśżnosc swoicrl pog|ądów

naukowych

ma śWiadóńo sĆ zna,czeńita pooójńówańii oioi.i nautowy"rr w ozieozińie astrońomii d|a

rozwoju nauki i rozwoju cywilizacyjnego
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PLAN sPEcJALNoŚcl
FizYka materii

Studia t! stopnia stacjonarne 202012021

Semestr 1

Zajęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W
zajęć w grupach

m!oo

5'o

-0)
No
3

A K L S P

Podstawy elektroniki JU JU Z z

Pracownia elektroniczna 30 <t I ZO 4

Pracownia
specjalistyczna

Pracownia astrofizYki
laboratoryjnej 10

30 Z

l

1

Pracownia MÓssbauera 10 z 1

Pracownia kognitywistYki
i dydaktyki fizyki

10 Z 1

Fizyka laserow 30 30 E

Teoria grup-wstęp 15 15 z z

Elementy retoryki wypowiedzi publicznych 10 10 zv Z

Wprowadzenie do socjologii lub inny przedmiot
humanistyczny z rÓwnowaŻnym wymiarem ECTS
iwarunkami zaliczenia

30 óU E

115 10 60 185 2 20



Semestr 2

Zaięcia dydaktyczne

Semestr 3

ił

nazwa kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zĄęĆ w grupach

m!o
0)
I

5'o

o)
No
3

A K L S P

Pracownia
specjalistyczna 2:

Pracownia ferroikow

45 Z Z

Pracownia nanostruktur tc Z z

Pracownia fizyki
teoretyczne.;

4tr, Z z

45 45 6

Praktyka

rodzĄzajęĆ godz tvg
Forma

zaliczenia punkty ECTS

Praktyka w jednostce naukowej lub naukowo-
dydaktycznej

40 zo 4

Zajęcia dydaktyczne

nazv/a Kursu

godziny kontaktowe

E/. punkty
ECTS

W
zajęĆ w grupach

m
d
0)
a

5'

!)
No
3

K L S P

Wykład specjaIistyczny - Nanotechnolog ia

i nanomateriałv
45 45 E Ą

Wprowadzenie do ogoInej teorii względności 30 15 45 z 4

Teoria funkcjonatu gęstoŚci 30 30 z 3

Teoria funkcjonału gęstości w zastosowaniach 60 60 zo 5

105 15 60 180 1 17



Semestr 4

ZĄęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

EL punkty
ECTS

W
zajęÓw grupach

m!o
g)-
5
!3

ilNo
3

A. K L S P

Wykład specja|istyczny * Historyczny aspekt teorii
Wielkiego Wybuchu

15 15 z 2

Wykład monograficzny -fycie we WszechŚwiecie 15 15 L 2

Wykład specjalistyczny - Nanotechnologia
i nanomateriały

30 2n E

60 60 1 7



UFi IWERSYI ET PEDAGOGICZNY
iń.. xu,nioii Edukacji Narodowei

INSTYTUT FIZYKI
:c.o8ą ńrakóvy, ui. Podchorążych 2

te !. (]]" i] Ó62 FjŻ 97

Pieczęć |nstytutu

PRoGRAM SPEcJALNoŚCI

Fizyka nauczycielska

Studia f l stopnia stacjonarne 202012021

'..* *.....* a_

zatwierdzony przez Radę lnstytutu dnia

Tt.06,2020
.t....-.....

Nazwa specjalności Fizyka nauczycielska

' Liczba punktów EcTs

Abso|went uzyskuje tytuł zawodowy magistra fizyki.

Abso|went uzyskuje przygotowanie oraz uprawnienia do pracy w zawodzie nauczycie|a fizyki zarówno w

szko|e podstawowejjak i w szkole ponadpodstawowej oraz innych instytucjach oświaty.

EFEKTY UCZEN|A s|Ę DLA SPECJALNoŚC|

W ponizszej tabeli przyjęto następujące oznaczenia;

8.1. Psychologia: 8.1.W1..., 8.1.U1..., 8.1'K1."
F.2. Pedagogika w tym I pomoc przedmedyczna

c' Podstawydydaktyki iemisja głosu: C'W1'.., c'U1.',' C.K1...'

D.1. Dydaktyka fizyki: D.1.W1..., D.'1 .U2". , D.1'Kl'..
D.2. Praktvkizawodowezzakresu nauczaniafizyki. D.2W1 . ,D2U1"' ' D2 K1

54



WIEDZA

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.1.W2.

podstawowe pojęcia psychoIogii: procesy poznaWcze, spostrzeganie, odbiór iprzetwarzanie

informacji, mowę i język, myś|enie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, ro|ę uwagi, emocje

i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdoIności i uzdoInienia, psychoIogię różnic

indywiduaInych _ różnice w zakresie inte|igencji, temperamentu, osobowości i sty|u poznawczego;

proces u.,"ni. się:mode|e u.."ni. się, wtym końcepcje k|asyczne iwspółczesne ujęcia w oparciu o

wyniki badań neuropsychologicznych, metody itechniki uczenia się z uwzg|ędnieniem rozwijania

metapoznania, trudności W uczeniu się, ich przyczyny istrategie ich przezwyciężania, metody i

techniki identyfikacji oraZ Wspomagania rozwoju uzdoInień i zainteresowań, bariery i trudności w

procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz między

uczniami;

zagadnienia autoref|eksji i samorozwoju:zasoby wtasne W pracy nauczyciela - identyfikacja i rozwój,

indywiduaIne strategie radzenia sobie z trudnościami.

zna zasady udzielania pierwszej pomocy

usvtuó*anió ayaul.tyt.i w zat<róiie póausogi|.i, a takil przedmiot i zadania wspótczesnej dydaktyki

oraz reIację dydaktyki ogó|nej do dydaktyk szczegółowych;

zagadnienie klasy szkoInej jako środowiska edukacyjnego: styIe kierowania klasq, probIem ładu i

dyscypIiny, procesy spoteczne W kIasie, integrację kIasy szkoInej, tworzenie środowiska

sprzyjajqcego postępom W nauce oraz sposób nauczania w k|asie zróżnicowanej pod względem

poznawczym, kulturowym, statusu spotecznego lub materialnego;

wspótczesne koncepcje nauczania i ce|e ksztatcenia - źrodIa, sposoby ich formułowania oraz ich

rodzaje; zasady dydaktyki, metody nauczania, treści nauczania i organizację procesu kształcenia oraz

pracy uczniów;

B.L.w3.

g.z.wr.

c.wi.

ć.wz.

c.w3.

8.1.W1.

c.w4.

c.ws.

c.w6.

zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz je1 budowę, modele |ekcji i sztukę prowadzenia

lekcji, a także style itechniki pracY z uczniami; interakcje w k|asie; środki dydaktyczne;

konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i

moż|iwości uczniów, w szczegó|ności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także

potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, znaczenie odkrywania oraz rozwijania

predyspozycji iuzdo|nień oraz zagadnienia zwiqzane z przygotowaniem uczniów do udziału w

|<onkursach i oIimpiadach przedmiotowych; autonomię dydaktycznq nauczycieIa;

sposoby i znaczenie oceniania osiqgnięć szkoInych uczniów: ocenianie kształtujqce w kontekście

efektywności nauczania, wewnqtrzszko|ny system oceniania, rodzaje i sposoby przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; tematykę oceny efektywności dydaktycznej nauczycieIa i

jakości dziataIności szkoty oraz edu|<acyjnq wartość dodanq.

znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczycie|a:

prob|ematykę pracy z uczniami z ograniczonq znajomościq języka polskiego |ub zaburzeniami

komunikacji językowej, metody porozumiewania się w ce|ach dydaktycznych - sztukę wyktadania i

c.w7.



D.1.W1.

D.1.W2.

D.1.W3.

D.1.W4.

D.1.W5.

D.1.W6.

D.1.W7.

D.1.W8

zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów,

praktyczne aspekty wystqpień pubIicznych - popraWność językowq, etykę języka, etvkietę

korespond encji tradycyj nej i elektron icznej oraz

zagadnienia zwiqzane z emisjq głosu - budowę, działanie i ochronę narzqdu mowy izasady emisji

gfosu.

miejs|e J;ń;;" priedmiotu luo r.oJzaju iu1će * i''ówycrl ólanacrr ń.u.'uńi. ni poszczógó|nych

etapach edukacyjnYch;

podstawę p,og1.u.o*q aanóso ń|zeomiotu, |eló kształcenia itreści nauczania przedmiotu Iub

prowadzonych zajęć na poszczegó|nych etapach edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w

kontekście wcześniejszego i daIszego kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie przedmiotu nauczania

|ub prowadzonych zajęć oraz kompetencje k|uczowe i ich ksztattowanie w ramach nauczania

przedmiotu Iub prowadzenia zajęć;

integrację wewnqtrz- i międzyprzeańioiowq; zagidnienia zwiqzanó z programem ńauczania _

tworzenie i modyfikację , ana|izę, ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu

ksztatcenia oraz rozkładu materiatu;

tomńetóncjó 
'ó1.yto1.y.,n", 

jvaanvi'nó i*vcrrowawcie nauczycietu, ń ty' potrzebę zawodowego

rozwoju, także z wykorzystaniem technoIogii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywanla

sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów istymu|owania aktywności poznawczej

uczniów, W tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczycie|a oraz zasady

interakcji ucznia i nauczycieIa w toku Iekcji; rnoderowanie interakcji między uczniami; ro|ę

nauczycieIa jako popularyzatora wiedzy oraz lnaczenie wspótpracy nauczycieIa w procesie

dydaktycznym z rodzicami Iub opiekunami uczniów, pracownikami szkoty iśrodowiskiem

pozaszkolnym;

t<onwenijona|ne i niekonwencjonalńó ńóioav ńaućzania, W tym ńótoav aktywizulqce i metooę

projektów, proces uczenia się przez dziatanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę

badawczq ucznia, a ta|<że zasady doboru metod nauczania typowych d|a danego przedmiotu Iub

rodzaju zajęć;

metódykę realiiac.;i po,...ugblńyclr treś|i r.'.iaii"ńia w obrębió priedmiotu lun zijęć -,oińiq.ania
mervtoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i moż|iwości

uczniów |ub grup uczniowskich o różnym potencja|e isty|u uczenia się, typowe d|a przedmiotu lub

rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich ro|ę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym;

o,.g.ńi..iję pi.iv * ktasie szkó|n"j i gl.uja.r'. ńotrzóńę ińdywiduaIizacji nauczania, .agao;i"ńi"

nauczania interdyscyp|inarnego, formy pracy specyficzne d|a danego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

wycieczki, zajęcia terenowe i |aboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia zwiqzane z

pracq domowq;

sposoby organizowania przestrzeni kIasy szkoInej, z uwzg|ędnieniem zasad projektowania

uniwersaInego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne - dobór

i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, W tym e|ektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne

zastosowania mediów i technoIogii informacyjno-komunikacyjnej; myś|enie komputacyjne w

rozwiqzywaniu prob|emów w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć; potrzebę

wyszukiwania, adaptacji i tworzenia eIektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania

muItimediów;



metody ksitałcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu Iub prowadzonych zajęĆ, a także

znaczenie kształtowania postaWy odpowiedziaInego ikrytycznego wykorzystywania mediów

cyfrowych oraz poszanowania praw wtasności intelektuaInej;

rorę Jiaenózv, kontroIiioceniańia * p,..y jvo'r.tvć.ńó;; ocenianie ijego iodzaje:ocenianie bieżqce,

semestraIne i roczne, ocenianie WeWnętrzne i zewnętrzne; funkcje ocenyi

egzaminy łoń.,qć" etap euut<a|yjny isposoby kóństruońania teiiów, |prawdzianów oraz innych

narzędzi przydatnych W procesie oceniania uczniów w ramach nauczanego przedmiotu;

diagnóię 
'itępnq 

grupy ucznió'itiu; lkażJego u..ńiu w kontekście n.u..un"go przedmiotu lub

prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju poznaWcze8o uczniÓw; potrzebę

ksztattowania pojęć, postaw, umiejętności praktycznych, w tym rozwiqzywania probIemów, i

wykorzystywania wiedzy; metody itechniki skutecznego uczenia się; metody strukturyzacji wiedzy

oraz konieczność powtarzania i utrwaIania wiedzy i umiejętności;

znaczenIe rozWUanIa umiejętności osobistych i spoteczno.emocjonaInych uczniów: potrzebę

ksztattowania umiejętności współpracy uczniów, W tym grupowego rozwiqzywania probIemÓw oraz

budowania systemu wartości i rozwijania postaW etycznych uczniów, a także kształtowania

kompetencji komu nikacyjnych i nawyków ku|turaInych;

ńarsztat p1.u.y ńu,..yciela; wtaściwe wykorzy,i.ńi" ...,u lekcji przez ucznia i nauczycieIa;

zagadnienia zwiqzane ze sprawdzaniem i ocenianiem jakości kształcenia oraz jej ewaIuacjq, a także z

koniecznościq anaIizy i oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

potrżebę ksztattowania u ucznia pó.vtv*ń.gó śtosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności

isamodzietności poznawczej, logicznego ikrytycznego myślenia, kształtowania motywacji do

uczenia się danego przedmiotu inawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych

źródet wiedzy, W tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez cate życie przez

stymulowanie go do samodzielnej pracy;

zadania dydaktyczne reaIizowane przez szkołę |ub pIacówkę systemu oświaty;

sposób iunkc;ono*ania oraz óiganizac1ę p,..v avJ'ńycznej szkoły lun ptacowti syst;mu óś*i.ty;

1.óa.ujó jóiiuńónt,.ji działa|ności jvJ.riv|inej prowadzonej w szkole Iub p|acówce Systemu

oświaty.

UMIEJĘTNoscI

W zakresie umiejętności abso|went potrafi:

D.1.W9.

D.1.W10.

D-1.W11.

o.r.wiz

D.1.W13

D.1.W14.

D.1.W15

D.2.W1.

D.2.W2.

D.2.W3.

8.1.U1.

B.t.uz.

s.i.us.

B.1.U4.

g.ż.u r.

obserwować procesy rozwojowe uczniÓW;

r.o.po.n.*.ć bariery i trudności uczniów w procesió uczenia się;

identyfikować pótrzeby uczniów * r.o.*óju uiooInień i zainteresowań;

zapIanować działania na rzeczrozwoju zawodowego na podstawie świadomej autorefleksji i

informacji zWrotnej od innych osób.

ud zieIać óiói*'ió; po' ó.y pl..uJ..nóJv.inóJ (* in'|vtu cja|n oświ atowyctr)

4



c.U1. zidentyiikować potrzeby dostosowania metod pracy do k|asy zróżnicowanej pod wzg|ędem

poznawczym, kulturowym, statusu spotecznego lub materialnego;

ć.uz.. zaprojektówaćdziałania,ł,iq|óińtógi..jirlasyszrólńe,jl;

c.U3. dobierai ń"tojy nauczania Jó n.u.,,ńy.h tieści i zorganizować pralę uczniów;

c.u4' wvb|ać 
'óa"t 

l"l..ji i .apl.ojór.ióńae jej sirutturę;

ć'us. zaplanońić b,..ę . uczniem zdolnyń, pl..ysoto*ujqćq go oo udziału w konkursie p,,ód'ioto*y'

lub współzawod nictwie Sportowym;

c.U6. ookonać oceny pracy ucznia i iuprer"ntó*ae .jł ' tó,mie oceny r.iiiittujqcej;

c.uz. postugiwać się zgodnie z zasadimi aparatóm emisji głosu;

c.us. poprawnie posługiwać się językiem polskiń;

ó.r.ur. laentvtitó*ić typowe .aoańia iit"rńó z ce|ami t<sztit|enia, *,i..ógóinoscii wymagańlańi

ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami k|uczowymi;

D.7'U2. przeanaIizówai rozktad materiału;

D.1.U3. ioentyiit<ować powiqzania tieści nau|ia;d; 

'i.;J'ióiu 

Iub p,ó*.J.ony.n iaięi z innymi treściami

nauczania;

o.i.uą. oostosować sposób komunikai;i dó poziomu 1.o.*o1oń"go uczniów;

o.i.us. kreować sytuacje dydaktyczne stuzqce aktywnośći i roiwojowi zainteresowań uczniów oraz

PoPularYzacji wiedzY;

o.i.uo. podejmówać skutecznq współpracę w próiesió óyJ.rty.inv* i roazi|ami Iub opiekunami uczniów,

pracownikami szkoty i środowiskiem pozaszko|nym;

ólń. dobierać 
'óióav 

pracy k|asy ói'i iioatiJyoat<tyczńó, * ty' . ,ir'ó'u teihnólosii infoimacyjno-

komunikacyjnej, aktywizujqce uczniów i uwzg|ędniajqce ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne;

o'r.us. merytoryiznie, profesjonaInie i rzete|nie oceniai pracę uciniów wyl.onyńanq w klasie i w domu;

ó.i.ug. ,łoń,t,uó*ić sprawdzian słuzqcy ocenie dańvcn uńiejętnosci ućzniów;

D.1.U10. rozpoznaćtypowe dla nauczanego przedmiotu Iub prowadzonych zajęć btędy uczniowskie i

wykorzystać je w procesie dydaktycznym;

D.1.U11. przeprowadzićwstępnądiagnozęumiejętnościucznia;

D.2.u1' wyciqgnqć wnioski z obserwacji pracy ayuatty.,ńó; nou..yciela, jego interakcji z uczniami oraz

sposobu p|anowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować Stosowane

przeznauczycie|a metody iformy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby

oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

ó.z.iz.. zap|anować i pizeprowadzić poo nuJ.oió' óńl"l.u". ńiiktyk zawodowych serię |ekcji Iub zajęć;



D.2.U3.

KoMPETENcJE sPoŁECZNE

W zakresie kompetencji społecznych abso|went jest gotów do:

B.1.K1.

8.1.K2.

c.K1.

ć.rz.

D.1.K1.

D.1. K2.

ó.r.rg.

D.1.K4.

D.1-.K5.

D.1.K6.

o. r. rz.

D.1.K8.

D.1.K9.

o.z.ri.

anaIizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczYcieli akademickich

prowadzqcych zajęcia w zakresie przygotowania psychoIogiczno-pedagogicznego, sytuacje i

zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane Iub doświadczone w czasie praktyk.

autorefleksji nad wtasnym rozwojem zawodowym;

wykorzystania zdobytej wieaiy psyctroioelczńej do analizy zdarzen pedagogicznych'

twórczego poszukiwania na1|epszyiń rozwiqzań dydaktycznych sprzyjajq|ych postępom uczniów;

słutećzńógo ko,ygo*ania ,*ól.h nłęło* ię,vl.owych i dóskonaIenia aparatu emisji głósu;

aoapiówania meioo p.u.y Jó potiień i iozńvcń iivrów uczenla ,ię u..nio*;

popuIaryzowania wiedzy wsroo ucznio* i w śroaowisku szkoInyń or.,. po.'iikoInym;

zachę|ania uizniów do podejmowania prón naoawizy|n oraZ Systematycznej aktyv.lności fizycznei;

p1-o1-no*.ńii oJpowiedzialnegó i kiyty..nóso *vr.óiiv'tv'ania mediów cyiró*ych oiaz

poszanowania praW wtasności inteIektuaInej;

ksztatiowańia umiejętności *ipotpl.'.v u.,ńio*, * ty' gl.upowegó roz*iqzywania probIemów;

nuaó*ańia iystemu wartoici i rożwi;ania pośi,* etyczńych uczniów oraz kształtowania icń

kompetencji kom u nikacyjnych i nawyków ku|turaInych;

rozwi;ańla u ućzniów ciekawoi|i, aktywności l sańóo,ietności poznawcz"j ol... Iogicznegó i

krytycznego myś|enia;

kształtowanii nawyku systematyczn.go u.'"ńi. się i korzystania z róinych źródeł wiedzy, W tym z

I nternetu;

stymulówinia uczniów do uczenia śię piiu. całe zycie Irzez iamoozietnq pracę.

skutecznógó ń5pota.iutunia z ópiekuńeń pl..tivl. ia*oao*ycn i nauczycieIańi w ceIu posierzania

swojej wiedzy dydaktyczn ej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych.

pieczęć i podpis Dyrektora



PLAN sPECJALNoŚcI

Fizyka nauczycielska
Studia Il stopnia stacjonarne 202012021

Semestr 1:

Semestr 2:

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajęĆ w grupach m
I

ó-
q)-
Ę.

-0)
No
3A K L S P

Zajęcia Iaboratoryjne dydaktyki fizyki

w szkole ponad podstawowej
45 45 zo 6

Łarzqdzanie siecia m i LAN

w szko|e i matym przedsiębiorstwie
45 45 z A

Elementy kognitywistyki w nauczaniu STEM 35 35 z 5

Pierwsza pomoc przed medYczna L) 1,5 z 1

Emisja gtosu 8 8 L 1

Zastosowania urzqdzeń mobiInych w nauczaniu fizyki w

szkole ponad podstawowej
5U 30 zo 3

Podstawowe probIemy bezpieczeństwa sieci

komputerowych
L5 J-f 30 z z

I) 43 150 208 20

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E,- punkty
ECTS

W

zĄęcw grupach m
J-o
!)

=.

-q)
No
3K L S P

Radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych w szkole

15 l-5 z 1

Dydaktyka ogó|na 15 15 zo

Dydaktyka fizyki z elementami e-learningu w szkole

ponadpodstawowej 1
15 5U 45 ZO 6

Heurystyczne metody rozwiqzywania zadań

fizycznych
30 30 z

JU 30 AC. 105 10



Semestr 3:

Semestr 4:

Za1ęcia dydaktyczne

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E^ punkty
ECTS

W

zajęĆ w grupach mJ-o
o)-
Ę.

0)
No
3A K L s P

Przeg|qd badań w obszarze dydaktyk STEM 15 af L

ApIikacje wspomagajqce proces dydaktyczny W obszarze

nauczania fizvki w szkole ponadpodstawowej
30 zo a

ProbIematyka ko nku rsów fizycznych 30 5U

Dydaktyka fizyki z elementami
e-learningu w szkole ponadpodstawowej 2

30 60 E Ę

Ćwiczenia praktyczne w szko|e ponadpodstawowej z zakresu

nauczania fizvki 90 90 ZO 6

/5 60 90 fzs 1 t7

Zajęcia dydaktyczne

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

EL punkty
ECTS

W

ząęc w grupach m
it
s)

Ę.
3C

a
0)
No
3A K s P

Wykład monograficzny z astronomii L5 15 L 1

Grafika komputerowa 30 30 L 1

15 30 45 z

Praktyki (specjaI nościowe)

nazwa praktyki godz. tyg.
forma
zalicze

nia

punkty
ECTS

Praktyka zfizyki w szkole ponadpodstawowej -
praktyka dydaktyczna (zawodowa), realizowana w
systemie nieciągłym

60 zo
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Stamp of the lnstitute of Physics

Program specja|noś ci Fizyka materiałów funkcjona|nych i inte|igentnyah 202012021

PROGRAM OF SPECIALITY FUNCTIONAL AND SMART MATERIALS PHYSICS

Studia II stopnia stacjonarne / Masters studies 20201202112022

Kierunek/Field : Fizyka / PhYsics
Specjalność/ SPECIALITY : Fizykamater|ałów funkcjonalnych i inteligentnych/ Functional

and Smart Materials Physics

Studia realizowane w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie wspólnie w porozumieniu z Uniwers1tetem Narodowym im. olesia Gonczara,

Dnipro, Ukraina/ Studies realized at the Pedagogical University of National Education

Commission in Krakow as common studies with the National University of Oles Honchar,

Dnipro, Ukraine on the base common agreement.

in DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY:

Field/Speci ality - Natural Sciences /Physics with Astronomy

Specialisation (educational program) - Functional and Smart Materials

Approved by the Faculty Council of Physics, Electronics and Computer
Systems in DNIPRO NATIONAL UNMRSITY' Ukraine

Hpproved by the Council of the Institute of Physics in Cracow unit code
Pedagogical University, Poland :

17.06.2020

Unit plan name

ECTS points

Functional and Smaft Materials Physics

120



Qualifications and professional privileges:

w0l

in the fi

According to Ukrainian Eclucational and Proffecional Program graduates (a master of

physics) can work in primary positions in the professions defined by the National

Classification of Ukraine (Classifier of Professions DK 003:2010) in the fields of general,

specialized, higher education, namely:

- Professionals in Physics, Mathematics and technical sciences;

- Professionals in physics, astronomy, meteorology and chemistry;

- Professionals in Physics and Astronomy;

- Researchers (physics and astronomy);

Engineers

Learning outcomes
rNowlsbcp

A master kno*, matlrematical metńods and inforrnation technologies for research and

innovation in physics of functional and smart materials'

A master has a basic knowledge in general and theoretical physics.

A master knows theoretical models of condensed matter physics'

A master knows the most irnportami u"hi.u"rn"nts and actual problems in condensed

mattęr physics and in the field of modern physical materials science

A ntaster knows technological for"rndations of a modern matęrial science'

A lnaster has the advanced knowledge of the optical phenomena in various mediums.

A master knows a basic methods oi inio.-ution processing ń óptical and

optoelectronic systems based on functional and smart materials

A master knows principles of operation of experimental equipment for physical

researches.
A master knows how to determine the characteristics of metamaterials, functional and

srnaft materials and parameters of devices'

A master ltas a basic klowledge in the issues of the prevention of accidents during

physica| experimónts 
śrllls

A nrastęr is ablę to plan and óirry out theoretical and / oi e*póiimental studies of
functional and smart matęrials (single crystals, nanomaterials, glass and ceramics)

based on understanding and skills of practical use of knowledge of theoretical

physics and solicl state physics, as well as special mathematical methods and

inlbnnation technolo gies.

A master ls aDle to plan and carry out the scientific researches and possesses the

ability to collect and analyze experimental data in the study of functional and

,*u.i materials, including the assessment of possible errors and uncertainties.

w02

w03

w04

w05

w06

w07

,wos

w09

w10

u0l

instituti

u02



u03

IJO4

iA *;;ói iJ 
"bió 

ió aótóińi"J ińó 
"r'iiució'iśiió' 

óf f''óiió"ui ót"ctronics materials.

A.;;i;; is auie tó Jió ńó*i;agó óutuinóa tó aóvóróp 
"ów 

aevicói.rói r"nótiónii, 
l

SOCIAL ABILITIES

. -: -
:'ł ń"'iói ńus the creativity and the ability to conceptual thinking.

A master 1s able to present and justify the personal point of view.

A ńisteiis iut. to pi"J.ńiió*.a,óń i"i.'ltś to piof.''ió"ufi"a ńń-pńfeiśional.
laudiences.

!**---.--.- I *'

Rół A master is aimed to expand personal knowledge and skills.

A master has the legal erudition.

A '#;.óilóóińód 
about thę environmental safety of physical experiment.

:

l

rbL^
i

lK02

i-*
iKO3

iKO5

lK06
:
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PLAN OF MASTERS STUDIES 2O2OI2O21I2O22

Cracow Pedagogical Universitv. Institute of Phvsics
Field: PHYSICS

Speciality: Functional and Smart Materials Physics//Fizyka materiałów funkcjonalnych

i inteligentnych

of Phvsi
Field - NATURAL SCIENCES
Speciality: Physics with Astronomy; Educational program - Functional and Smart Materials

Semestr l:

Compulsory classes - DNIPRO I{ATIONAL UNMRSITY,I]kraine

NAZWA KUTSU

godziny kontaktowe

EL punkty
ECTS

W
Lectu

res

zajęc w grupach m
o
0)
I

5'

!'
No
3A K

L
Labora

tories

S
Semi

nar

P
Practi

ce

Foreign language of professional
communication
IuogelrHa ltona npo$ecińgoro cni,rxynarłHr
Język obcy w zawodowyn komunikowaniu się

15
19

J+ ZO 3

Methodology and organization of scięntific
research
MeroAo,rorir ra opraHi:aqix Hayxonnx

nocliAxeHl
Metodologia i oranizacja badań naukowyclr

28 I4 4f E 4

Current problerns of condensed matter physics
Arcrya'rlHi npo6lentn Qi:urrł KoHAeHcoBaHoro

cTaHy
Aktuafne problemy w fizyce fazY
skondensowanej

1A
LI l6 40 E 4

Fundamentals of crystallophysics
OcHosL{ rcpucra'roQi:nxu
Podstawy krystalografi i

34 34 68 E 5

Physics of dielectrics
@i:Hr<a 4ienexrplrrcin
Fizyka dielektryków

t8 T6 34 ZO aJ

Functional and smań nraterials
oyuxq i o Ha"r l H i ra i urel e rcrya'r l H i lł are p i arr rt

Materiały funkcj ona|ne i inte ligentne

34 34 68 E 5

Spectroscopic rnethods in solid state physics
Cnercrpocnon i q H i n'r eroAn y r.f i: r.r ui rBep.4oro
ri,ra
Metody spektroskopowe w fizyce ciała stałego

16 18 34 Z aJ

1



Phase transitions in ferroelectric crystals
lasosi nepexoAl{ B cerHeToeJIęKTpl'lLlHł|x
KpI.{cTźrnaX

Przejścia fazowę w kryształach
ferroelektrvcznYch

16 1B 34 Z 1
J

110 15 82 34 53 354 4 30

Semestr Il :

Compulsory classes * DNIPRO NATIONAL UNIVERSITY, Ukraine

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

Et- punkty
ECTS

W

zajęĆ w grupach '11

.!_
D
t)-
5'

-!)No
3A K L S P

Humanitarian discipline 1

f yn au irap H a nuc;'luntii'ta
Przedmiot humanistycznY

36 18 ZO 5

Humanitarian discipl ine 2
l-yuaH irapHa Atłc un n,r i Ha

Przedmiot humanistyczny

36 1B ZO 5

Cnercrpocxoniq N,IarHirHoro pe3oHaHcy

Magnetic resonance spectroscoPY
Spektroskopia rezonansu magnetycznego

36 t8 54 ZO 5

Modern devices based on fungtional materials
CyuacHi npncrpoi Ha ocsoni $yHrcqioHa'rsHnx
marepia.nin
Nowoczesne urządzenia opafte na materialach
fi"rnkcionalnvch

36 18 ZO 5

Nanostructured materials
HaHocrpyrrypona H i varepia"nrl
Materiały nanostrukturalne

36 1B <A ZO 5

Physical phenomena in crystals
oislaqHi qBfi[]a B KpncTŹrnax
Zjawiska fi,zyczne w kryształach

36 l8 <A ZO 5

216 90 18 -12+ 30



Semestr lll

Compulsory classes - Cracow Pedagogical University

nazwa Kursu

godziny kontaktowe

El- punkty
ECTS

W

zajęĆ w grupach mJ-o
q)-
Ę'

-q)
No
3A K L S P

Research practice (Dnipro National University) (in

Septentber)
Hayrcono-goc,riAHa nparcrnr<a DNU
Praktyka badawcza DNU

tB0 180 ZO 6

Quantum Mechanics
KsaHrosa rtexaHirca
Mechanika kwantowa

-i t.t 30 60 E 5

Condensed Matter Physics
Oi:nqa KoHAeHcoBaHoro craHy
F izyka lazy skondensowanej

30 30 60 E 6

Thermodyr-ramics and Statistical Physics
Tepnro4lrHantirca i crarncrliqHa Si:urca
Termodynamika i fi zyka statystyczna

JU 30 60 E

Selected problems of Modern Physics 1

odpaui npo6.neuu n cyuacHiż $isuui
Wybrane zagadnienia fizyki współczesrrej 1

30 30 60 E 5

Functional and Smart Materials Seminarium -

master semiltar
CełriHapu no QyHrcqioHa'rbHuM Ta

iurelenrya.nbH I,IM M aTepi alant . ntańcrep-cen,t i H ap

CeviHapiź syHrcqioua"rbHux Ta po3yMHI{x

rr,tarep ia"n i a - n'ta ńcrep-cen,t i Hap

Seminarium F izyki materiałów funkcj orralrrych i

inteliger-rtnych - seminarium lnagisterskie

30 30 Z J

120 120 30 180 450 A 30



Semestr 4
Compulsory classes - Cracow Pedagogical UniversiĘ

nazwa kursu

godziny kontaktowe

E/- nttnkft.

W

zajęć w grupach E.
lea
rni
ng

raze
m

ECrS

A K L s P

)re-diplorna practice ( PEDAGOGICAL
JNIVERSITY, Poland)
lepe44nn,roMHa npaKTnKa
)raktyka badawcza - Laboratorium fizyki
rusoółczesnei UP

180 180 ZC

Z

6

4

Jomputerization of measurements
{oun' rorepn:aqir nn nr iProBa H b

(omputeryzacj a pomiarów
30 30

odelling of physical processes
oaeJrloBaH Ht S i'll.tu H l.lx npouec i s

odelowan ię procesów ftzy czny ch
30 30 Z 5

60 180 240 l5

llinlnma eYem nnouHutń icnutl Eozamin d

TematYka

tcnnr oxonloe sMicr ocBiT/ npoTrroM ycboro nepioAy HaBr.łaHH' Ta nhTaHH'/ nos,RaaHi si gNaicror'l

ro6oru.
:gzamin obejmuje treści ksztatcenia z całego okresu studiów oraz problematykę związaną z trescią
)racv. /

)unkty

=CTSIf,

Used notation/ Bur<oDlrcronYnane no:Haqerrrrq /UżYte oznaczenia:
E - exam/ icnnr/egzamint
zo - credit with a grade/I(peArr-r 3 orlirrKoro/zaliczenie z ocena;

Z - credit lKrtetur lzaliczenie

Practices

sem.
nazwa PraktYki

(rodzaj i zakres oraz miejsce realizacji)
unit title, place of practice

tyg.
weeks

9ooz.
hours

termin isystem
realizacji praktyki

timeframe,

ltl Research pl'actice
(DN IPRO NATIONAL UNIVERS ITY, Ul<raine)

4 180 continuous system
6esuepepnHa
cHcTęMa
system ciągty

IV Pre-diplorna practice
(PEDAGOGICAL UNIVERSITY, Poland)

4 180 continuous system
6esnepepsua clrcreMa
system ciągły

+


