
FIZYKA 

 

 

Kierunek studiów Elektrotechnika  
Studia III stopnia 

 
 

Przedmiot:  Fizyka 

Rok:  I 

Semestr: II 

Forma studiów: stacjonarne 

Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:  
Wykład 30 
Ćwiczenia 0 
Laboratorium 0 
Projekt 0 

Liczba punktów ECTS: 3,5 
 
 

Cele przedmiotu  
C1 Rozszerzenie wiadomości z zakresu fizyki jądrowej oraz z fizyki ciała stałego. 

C2 
Doskonalenie u doktoranta umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych 
występujących w przyrodzie i technice. 

C3 
Wykształcenie nawyku śledzenia odkryć naukowych na świecie w dziedzinie nowych 
materiałów i nanotechnologii. 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji  
1 Podstawowa wiedza z fizyki jądrowej i fizyki ciała stałego. 
2 Umiejętność przygotowania prezentacji na wybrany temat. 

 

Efekty kształcenia  
 W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna wielkości fizyczne i modele z zakresu fizyki jądra atomowego i fizyki ciała stałego. 

EK 2 
Wymienia i opisuje prawa fizyczne z zakresu fizyki jądra atomowego i fizyki ciała 
stałego. 

EK 3 
Opisuje i wyjaśnia zjawiska fizyczne oraz zna zastosowania fizyki jądrowej i fizyki ciała 
stałego we współczesnej technice, energetyce i medycynie. 

  

 W zakresie umiejętności: 

EK 4 Umie zilustrować zależności fizyczne w formie wzorów i wykresów. 

EK 5 
Umie przygotować prezentację multimedialną na temat związany z doktoratem ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień fizycznych. 

  

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK 6 
Doktorant ma świadomość konieczności ciągłego zdobywania wiedzy z zakresu fizyki 
w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

EK 7 
Rozumie potrzebę wykorzystania posiadanej wiedzy z fizyki do praktycznego 
zastosowania w technice. 

 
  



Treści programowe przedmiotu  
Forma zajęć – wykłady  

 Treści programowe Liczba godzin 

W1 
Wykorzystanie promieniowania jonizującego  
w przemyśle i medycynie. 

3 

W2 
Podstawy energetyki jądrowej i ochrony 
radiologicznej. 

3 

W3 
Spektroskopia efektu Mössbauera i jej 
zastosowania w fizyce ciała stałego, inżynierii 
materiałowej, geologii i medycynie. 

3 

W4 
Podstawy fizyczne magnetycznego rezonansu 
jądrowego. 

3 

W5 
Struktura krystaliczna i amorficzna ciał  
stałych. Proces dyfuzji, prawa nim rządzące, 
zastosowania. 

3 

W6 
Nowoczesne materiały - kompozyty, materiały 
ceramiczne, polimerowe, inteligentne oraz  
biomateriały. 

3 

W7 
Nanotechnologie - definicje nanotechnologii, 
klasyfikacja nanostruktur, przykłady: proces 
MBE i synteza mechaniczna. 

3 

W8 
Metody charakteryzowania układów 
nanostrukturalnych: (a) oparte na dyfrakcji 
elektronów i (b) metody mikroskopowe. 

3 

W9 
Fulereny, nanorurki węglowe, grafen –  
struktura, metody otrzymywania  
i zastosowania. 

3 

W10 

Odkrycia fizyczne przełomu XX i XXI wieku: 
kwantowy efekt Halla, nadprzewodnictwo  
i nadciekłość, kondensat Bosego-Einsteina, 
gigantyczny magnetoopór. 

3 

 Suma godzin: 30 

 
 

Metody/Narzędzia dydaktyczne 
1 Wykład z prezentacją multimedialną. 

 
 

Sposoby oceny  
Ocena formująca 

F1 Ocena za prezentację multimedialną. 

Ocena podsumowująca 

P1 Ocena z egzaminu pisemnego. 

 
 

Obciążenie pracą studenta  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 30 

Udział w wykładach: 30 

  

Praca własna studenta, w tym:  

Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w 
formie konsultacji  

8 

Przygotowanie się do egzaminów – łączna liczba 
godzin w roku 

35 

Samodzielne przygotowanie prezentacji 
multimedialnej 

15 



Suma 88 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu, w tym: 

3,5 ECTS 

Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas zajęć 
wymagających bezpośredniego udziału 
wykładowcy 

1,5 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym  

2 ECTS 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca  
1 Wstęp do fizyki jądra atomowego, A. Strzałkowski, PWN, Warszawa 1979. 

2 Energia. Wyzwanie XXI wieku, A. Hrynkiewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002. 

3 
Inżynieria biomedyczna, R. Tadeusiewicz, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- 
Dydaktyczne, Kraków 2008. 

4 Wstęp do fizyki ciała stałego, C. Kittel, PWN, Warszawa 1976. 

5 Teoria dyfuzji w stanie stałym, S. Mrowec, PWN, Warszawa 1989. 

6 Materials Handbook, F. Cardarelli, Springer-Verlag, London 2008. 

7 Nanotechnologie, R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, PWN, Warszawa 2008 

8 
Molecular Beam Epitaxy. Fundamentals and Current Status, M.A. Herman, H. Sitter, Springer 
Series in Materials Science 7, Springer-Verlag 1989. 

9 Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, A. Oleś, WNT, Warszawa 1998. 

10 Fulereny i nanorurki, W. Przygocki, A. Włochowicz, WNT, Warszawa 2001. 

11 Postępy Fizyki – czasopismo Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

 

Macierz efektów kształcenia  

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie danego 
efektu kształcenia 

do efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Treści 
programowe 

Metody/Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 - Zna 

wielkości 
fizyczne i 
modele z 

zakresu fizyki 
jądra 

atomowego i 
fizyki ciała 
stałego. 

1a C1 W1-W10 1 F1,P1 

EK 2 - 
Wymienia i 

opisuje prawa 
fizyczne z 

zakresu fizyki 
jądra 

atomowego i 
fizyki ciała 
stałego. 

1a C1 W1-W10 1 F1,P1 

EK 3 - Opisuje 

i wyjaśnia 
zjawiska 

fizyczne oraz 
zna 

zastosowania 
fizyki jądrowej i 

fizyki ciała 
stałego we 

współczesnej 
technice, 

energetyce i 
medycynie. 

1a C1-C3 W1-W10 1 F1,P1 



EK 4 - Umie 

zilustrować 
zależności 
fizyczne w 

formie wzorów i 
wykresów. 

2c C2,C3 W1-W10 1 F1,P1 

EK 5- Umie 

przygotować 
prezentację 

multimedialną 
na temat 

związany z 
doktoratem ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
zagadnień 
fizycznych. 

2b C2,C3 W1-W10 1 F1,P1 

EK 6 - 
Doktorant ma 
świadomość 
konieczności 

ciągłego 
zdobywania 

wiedzy z 
zakresu fizyki w 

celu 
podnoszenia 

swoich 
kompetencji 

zawodowych. 

3a C1 W1-W10 1 F1,P1 

EK 7 - 
Rozumie 
potrzebę 

wykorzystania 
posiadanej 

wiedzy z fizyki 
do 

praktycznego 
zastosowania w 

technice. 

3e C1-C3 W1-W10 1 F1,P1 

 

Formy oceny – szczegóły  
 Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) 

EK 1 

Nie zna wielkości 
fizycznych i modeli z 
zakresu fizyki jądra 
atomowego i fizyki ciała 
stałego. 

Potrafi podać 
definicje wielkości 
fizycznych i opisać 
modele w zakresie 
fizyki jądrowej i ciała 
stałego. 

Potrafi podać definicje 
wielkości fizycznych, 
opisać symbole, opisać i 
wyjaśnić modele w 
zakresie fizyki jądrowej i 
ciała stałego. 

Potrafi w zakresie fizyki 
jądrowej i ciała stałego 
podać definicje, opisać 
symbole, wyczerpująco 
opisać i wyjaśnić modele 
i zastosować w 
przykładzie. 

EK 2 

Nie potrafi wymienić i 
opisać praw fizycznych 
z zakresu fizyki jądra 
atomowego i fizyki ciała 
stałego. 

Potrafi wymienić i 
podać treść praw 
fizycznych z zakresu 
fizyki jądra 
atomowego i ciała 
stałego. 

Potrafi wymienić, podać 
treść praw fizycznych z 
zakresu fizyki jądra 
atomowego i ciała 
stałego, opisać symbole 
oraz zastosować w 
przykładzie. 

Potrafi wymienić, podać 
wyczerpująco treść  
praw fizycznych z 
zakresu fizyki jądra 
atomowego i ciała 
stałego, opisać symbole, 
zastosować w 
przykładzie oraz 
dokonać analizy. 

EK 3 

Nie potrafi opisać i 
wyjaśnić zjawisk 
fizycznych i nie zna 
żadnych zastosowań 
fizyki jądrowej i fizyki 
ciała stałego we 
współczesnej technice, 

Opisuje i wyjaśnia 
zjawiska fizyczne 
oraz zna niektóre 
zastosowania fizyki 
jądrowej i fizyki ciała 
stałego we 
współczesnej 

Opisuje i wyjaśnia 
zjawiska fizyczne oraz 
zna wiele zastosowań 
fizyki jądrowej i fizyki 
ciała stałego we 
współczesnej technice, 
energetyce i medycynie. 

Opisuje i wyjaśnia 
zjawiska fizyczne, zna 
wiele zastosowań fizyki 
jądrowej i fizyki ciała 
stałego we współczesnej 
technice, energetyce i 
medycynie oraz potrafi 



energetyce i 
medycynie. 

technice, energetyce i 
medycynie. 

dokonać analizy. 

EK 4 

Nie umie zilustrować 
zależności fizycznych w 
formie wzorów i 
wykresów. 

Umie zilustrować 
zależności fizyczne w 
formie wzorów i 
wykresów. 

Potrafi napisać właściwy 

wzór, narysować 

poprawny wykres i 

zinterpretować 

zależności. 

Potrafi wyprowadzić 
wzór z pierwszych 
zasad, interpretować 
zależności i podać 
przykład. 

EK 5 

Nie umie przygotować 
prezentacji 
multimedialnej na temat 
związany z doktoratem 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
zagadnień fizycznych. 

Umie przygotować 
prezentację 
multimedialną na 
temat związany z 
doktoratem ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
zagadnień fizycznych 
i przedstawić ją 
słuchaczom. 

Umie przygotować 
prezentację 
multimedialną na temat 
związany z doktoratem 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
zagadnień fizycznych, 
płynnie ją przedstawić 
słuchaczom i 
odpowiedzieć na pytania. 

Umie przygotować 
bogatą prezentację 
multimedialną na temat 
związany z doktoratem 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
zagadnień fizycznych, 
płynnie ją przedstawić 
słuchaczom, 
odpowiedzieć na pytania 
i wyciągnąć wnioski z 
dyskusji. 

EK 6  

Doktorant nie ma 
świadomości 
konieczności ciągłego 
zdobywania wiedzy z 
zakresu fizyki w celu 
podnoszenia swoich 
kompetencji 
zawodowych. 

Doktorant ma 
świadomość 
konieczności ciągłego 
zdobywania wiedzy z 
zakresu fizyki i 
uczestniczy w 
wykładzie. 

Doktorant ma 
świadomość 
konieczności ciągłego 
zdobywania wiedzy z 
zakresu fizyki, regularnie 
i aktywnie uczestniczy w 
wykładzie. 

Doktorant ma 
świadomość 
konieczności ciągłego 
zdobywania wiedzy z 
zakresu fizyki, regularnie 
i aktywnie uczestniczy w 
wykładzie biorąc udział 
w dyskusji. 

EK 7 

Nie rozumie potrzeby 
wykorzystania 
posiadanej wiedzy z 
fizyki do praktycznego 
zastosowania w 
technice. 

Rozumie potrzebę 
wykorzystania 
posiadanej wiedzy z 
fizyki do 
praktycznego 
zastosowania w 
technice i znajduje 
aspekty fizyczne w 
tematyce swojego 
doktoratu. 

Rozumie potrzebę 
wykorzystania 
posiadanej wiedzy z 
fizyki do praktycznego 
zastosowania w technice, 
znajduje aspekty fizyczne 
w tematyce swojego 
doktoratu i potrafi je 
opisać. 

Rozumie potrzebę 
wykorzystania 
posiadanej wiedzy z 
fizyki do praktycznego 
zastosowania w 
technice, znajduje 
aspekty fizyczne w 
tematyce swojego 
doktoratu, potrafi je 
opisać i wykorzystać. 
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