
 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 128/2012/2013 

 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

 
 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów fizyka na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Techniki. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r. określił efekty 

kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 

drugiego stopnia na kierunku studiów fizyka. Opis efektów kształcenia stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2012/2013 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 128/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

 

Efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku fizyka opracowane przez 

Radę Programową przy Instytucie Fizyki UKW 

 

Komentarz: Poniższe efekty kształcenia dla kierunku fizyka odnoszą się do obszaru nauk ścisłych (X) 

i zostały opracowane na podstawie: 

 obszarowych efektów kształcenia wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki                     

i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego; 

 wzorcowych kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku matematyka, zawartych       

w Rozporządzeniu Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4 listopada 2011 roku      

w sprawie wzorcowych efektów kształcenia; 

 Zarządzenia 46/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 

r. w sprawie wdrożenia Wytycznych dla rad wydziałów w zakresie dokumentacji programów 

kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego; 

 siatek studiów dla drugiego stopnia kierunku fizyka, opracowanych zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 45/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.     

w sprawie wdrożenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania 

podstawowych zadań uczelni. 

 

 
TABELA 1: Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych 

nazwa kierunku studiów:  fizyka 

poziom kształcenia: magisterski uzupełniający (studia drugiego stopnia) 

profil kształcenia: ogólnoakademicki  

symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

efekty kształcenia dla kierunków studiów fizyka. 

po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów fizyka 

absolwent: 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki i ich znaczenia 

cywilizacyjnego oraz ich wpływu na inne dziedziny nauki; 

X2A_W01, 

X2A_W06 

K_W02 posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych oraz współczesnych 

trendach rozwoju fizyki doświadczalnej i teoretycznej; 

X2A_W06, 

X2A_W01 

K_W03 zna zaawansowane pojęcia metod matematycznych, niezbędnych do opisu              

i modelowania zjawisk fizycznych; 

X2A_W01, 

X2A_W02 

K_W04 zna metody budowy teorii fizycznej i modeli matematycznych w fizyce, potrafi 

samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody; 

X2A_W02, 

X2A_W03 
K_W05 zna podstawy teoretyczne metod obliczeniowych stosowanych w praktyce do 

modelowania procesów i zjawisk fizycznych oraz ich komputerową 

implementację; 

X2A_W04, 

X2A_W03 

K_W06 zna techniki informatyczne wykorzystywane w fizyce eksperymentalnej                  

i teoretycznej; 

X2A_W04, 

X2A_W03 
K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych 

w fizyce; 

X2A_W01, 

X2A_W03 

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej   

w fizyce; 

X2A_W03, 

X2A_W05 



K_W09 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu umożliwiającym samodzielną 

pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym; 

X2A_W07 

K_W10 posiada podstawową wiedzę z zakresu zagadnień etycznych, prawnych (w tym 

ochrony intelektualnej) oraz zagadnień związanych z przedsiębiorczością, 

specyficznych dla nauk ścisłych; 

X2A_W08, 

X2A_W09, 

X2A_W10 
 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu                    

o matematyczne modele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu      

o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli; 

X2A_U01, 

X2A_U02 

K_U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki oraz 

opracowywać wyniki tych badań i na tej podstawie wyciągać krytyczne wnioski; 

X2A_U01, 

X2A_U02 
K_U03 potrafi stosować analizę niepewności pomiarowych do ilościowego opracowania 

wyników pomiarów i wyciągania krytycznych wniosków jakościowych; 

X2A_U01, 

X2A_U02 
K_U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki do innych 

dziedzin; 

X2A_U04 

K_U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki znajdujące się na liście 

filadelfijskiej i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi 

korzystać z naukowych baz danych; 

X2A_U03, 

X2A_U07, 

X2A_U10 
K_U06 potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną, w języku polskim i angielskim, 

przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych lub 

teoretycznych, przy czym struktura pracy obejmuje opis i uzasadnienie celu pracy, 

przyjętą metodologię badań, wyniki i ich interpretację oraz znaczenie na tle innych 

podobnych badań; 

X2A_U05, 

X2A_U08, 

X2A_U10, 

X2A_U02 

K_U07 potrafi w przystępny sposób zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, przedstawić 

odkrycia fizyki współczesnej oraz dziedzin pokrewnych, zarówno w języku 

polskim, jak i angielskim; 

X2A_U06, 

X2A_U08, 

X2A_U09, 

X2A_U10 
K_U08 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia; X2A_U07 
K_U09 posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ X2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się własny i innych; 

X2A_K01 

K_K02 posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różne role; X2A_K02 
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania; 

X2A_K03 

K_K04 rozumie oraz docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych       

i innych osób, rozumie odpowiedzialność i konsekwencje etyczne związane z 

niewłaściwą i nierzetelną interpretacją wyników badawczych, postępuje etycznie; 

X2A_K04, 

X2A_K06 

K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi 

i popularnonaukowymi z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy; 

X2A_K05, 

X2A_K01 
K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; X2A_K07 

 


