
 

PROGRAM STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku Fizyka  

Nazwa jednostki prowadzącej studia Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  

Profil studiów praktyczny 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Specjalność fizyka medyczna 

Liczba semestrów 6 

Łączna liczba punktów ECTS 180  

 

 

Objaśnienia oznaczeń: 

W = zajęcia wykładowe 

L= zajęcia w zespole laboratoryjnym 

C= zajęcia w grupie ćwiczeniowej 

K= zajęcia w grupie konwersatoryjnej 

S= zajęcia w grupie seminaryjnej 

 

Program studiów składa się siedmiu powiązanych bloków kształcenia: 

PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, ELEMENTY FIZYKI TEORETYCZNEJ, NARZĘDZIA INFORMATYKI, ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE  
I TECHNICE, KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE I PRAKTYCZNE, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA 

Przebieg procesu kształcenia w zakresie poszczególnych modułów objętych programem kształcenia dokumentowany jest przy pomocy narzędzi określonych w 
Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej (KO2GS)

1
, która zawiera również odniesienia do 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZKJ). 

  

                                                 
1
 Wzór Karty Oceny Opisowej Grupy Studenckiej  = KO2GS jest załącznikiem do bieżącego dokumentu. 



 

SCHEMAT PROGRAMU KSZTAŁCENIA 
  

ECTS  
sem.1 sem.2 sem.3 sem.4 sem.5 sem.6 

30 30 30 30 31 29 

Objaśnienia: przedmioty oznaczone pogrubioną linią kończą się egzaminem,  

Spotkanie informacyjne ze studentami dotyczące możliwości i zasad wyboru ścieżki kształcenia.  

 

Sem.3 

Elektryczność i magnetyzm  

z optyką 8 ECTS 

Termodynamika 

8 ECTS 

Statystyczna analiza danych 
5 ECTS 

Programowanie 

 5 ECTS 

Etyka i prawo w medycynie 

 1 ECTS 

Fizjologia komórki 

histologia 3 ECTS 

 

Sem.5 
Metody numeryczne  

5 ECTS 

Budowa materii 

6 ECTS 

Elementy mechaniki 

kwantowej 6 ECTS 

Algorytmy i struktury 
danych 5 ECTS 

Radionuklidy w medycynie 

3 ECTS 

Elementy histopatologii 

2 ECTS 

Diagnostyka obrazowa 

2 ECTS 

Fizyka w medycynie I 

 2 ECTS 

Podstawy 
przedsiębiorczości  

2 ECTS 

Prawne aspekty działalności 
naukowej i zawodowej 

2 ECTS 

Aparatura diagnostyki  
i terapii medycznej  

3 ECTS 

Historia fizyki 

4 ECTS 

Pracownia dyplomowa 

13 ECTS 

Seminarium dyplomowe 

3 ECTS 

 

Sem.6 Fizyka w medycynie II 

 2 ECTS 

Komputerowe metody 

obliczeniowe II 3 ECTS 

Elektronika 

5 ECTS 

 

Sem.4 

Elementy elektrodynamiki 

klasycznej 6 ECTS 

Anatomia i fizjologia 
człowieka 3 ECTS 

Ochrona radiologiczna 

2 ECTS 
Wstęp do biofizyki 

4 ECTS 

Zarządzanie jakością 

1 ECTS 

PRAKTYKA ZAWODOWA 

4 ECTS Astronomia 

 2 ECTS 

 

Sem.2 

Mechanika 

8 ECTS 

Rachunek niepewności 
pomiarowych 2 ECTS 

Algebra z geometrią 

6 ECTS 

Rachunek różniczkowy  
i całkowy II 6 ECTS 

Komputerowe metody 
obliczeniowe I 3 ECTS 

Język angielski II 

4 ECTS 

Wychowanie fizyczne 

1 ECTS 

 

Sem.1 

Wstęp do fizyki 

9 ECTS 

Wstęp do matematyki 

5 ECTS Język angielski I 
4 ECTS 

Wychowanie fizyczne 

1 ECTS 
Rachunek różniczkowy  

i całkowy I 5 ECTS 

Narzędzia komputerowe 
3 ECTS 

Elementy chemii 

3 ECTS 



 
 

ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA 
 
 

Studenci mają prawo dokonać indywidualnego wyboru ścieżki kształcenia w ramach niżej określonych zasad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po złożeniu przez studenta pisemnej deklaracji przedmiot zostaje umieszczony w indywidualnym programie studiów i staje się obowiązkowy.  

Rok 
studiów 

 
Przedmiot kierunku fizyka – specjalność fizyka medyczna 

 
ECTS może być zastąpiony przez 

 
Przedmiot/y kierunku fizyka – profil 

ogólnoakademicki 
 

ECTS 

1 

Rachunek różniczkowy i całkowy I –sem.1 
Rachunek różniczkowy i całkowy II – sem.2 

11 
pisemna deklaracja studenta w pierwszym 

tygodniu 1 semestru 
Analiza matematyczna I – sem.1 
Analiza matematyczna II – sem.2 

14 

Mechanika – sem.2 8 
pisemna deklaracja studenta do końca głównej 

sesji egzaminacyjnej 1 semestru 
Mechanika – sem.2 10 

2 

Elektryczność i magnetyzm z optyką – sem.3 8 
pisemna deklaracja studenta do końca głównej 

sesji egzaminacyjnej 2 semestru  
Elektryczność i magnetyzm – sem.3 
Optyka – sem.4 

16-20 

Astronomia – sem.4 2 
pisemna deklaracja studenta do końca głównej 

sesji egzaminacyjnej 2 semestru 
Astronomia - sem.5 3 

3 

Budowa materii – sem.5 6 
pisemna deklaracja studenta do końca głównej 

sesji egzaminacyjnej 4 semestru 
Budowa materii – sem.5 8 

Elementy mechaniki kwantowej – sem.5 6 
pisemna deklaracja studenta do końca głównej 

sesji egzaminacyjnej 4 semestru 
Elementy mechaniki kwantowej – sem.5 9 



 
 MODUŁ PODSTAWY FIZYKI 

Przedmioty wchodzące w skład modułu PODSTAWY FIZYKI realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. ćwiczenia rachunkowe w wymiarze C godzin w semestrze, 
3. zajęcia eksperymentalne w wymiarze 3,5 E godzin w semestrze obejmujące E zadań eksperymentalnych do wykonania w zespołach 2-3 osobowych, 
4. zajęcia w laboratorium komputerowym LK godzin. 

Koordynator przedmiotu we współpracy z prowadzącymi zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne przygotowuje narzędzia diagnozy oraz opartą o nie wstępną diagnozę 
przygotowania grupy studenckiej do odbioru treści objętych przedmiotem kształcenia. Wyniki diagnozy brane są pod uwagę przy doborze metod kształcenia, formy i tempa 
przekazu, służą jak najdalej posuniętej indywidualizacji kształcenia oraz stanowią podstawę do ukierunkowanej stymulacji pracy zespołowej. Raport z diagnozy przekazywany 
jest do koordynatora WSZKJ. 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena wiedzy i umiejętności studenta w zakresie przygotowania rozwiązań zadań i problemów objętych ćwiczeniami rachunkowymi, 
2. ocena aktywności studenta podczas zajęć ćwiczeniowych obejmująca umiejętność zadawania pytań dotyczących problemu, znajomość terminologii, rozumienia pojęć oraz umiejętność 

prezentacji rozwiązania (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
3. ocena przygotowania studenta do zadań laboratoryjnych (sprawdzian wejściowy – dokumentowany w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
4. ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego oraz ocena umiejętności kierowania zespołem laboratoryjnym (dokumentowane w sprawozdaniu z zadania 

laboratoryjnego i w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej) 
5. ocena wiedzy i umiejętności studenta na egzaminie pisemnym i ustnym o charakterze problemowym: studenci przygotowują pisemne rozwiązania zadanych odpowiednio wcześniej 

problemów i/lub zadań korzystając z dowolnych zasobów wiedzy, egzamin ustny odbywa się na forum grupy studenckiej i polega na  publicznym przedstawieniu przygotowanych 
rozwiązań w obecności grupy oraz egzaminującego (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej). 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku PODSTAWY FIZYKI. 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

udział w zajęciach ćwiczeniowych C godzin 

udział w zajęciach eksperymentalnych | laboratoryjnych 3,5 E|LK godzin 

instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium fizycznym oraz zasad pracy laboratoryjnej, 1godzina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu modułu PODSTAWY FIZYKI wynosi: W + (1+1,5)C+ 1 + 4E + 6E|2LK +3 + (12+3)|6 godzin, co odpowiada  
[(W + 2,5C+ 10E|2LK+19|9)/25 ] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych.  

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych 1,5C godzin 

przygotowanie do zajęć eksperymentalnych | laboratoryjnych  2,5E|L godzin 

opracowanie wyników doświadczenia i przygotowanie sprawozdania 4E godzin 

udział w konsultacjach przedmiotowych (przeciętny student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 3 godziny  

przygotowanie do egzaminu | zaliczenia końcowego z przedmiotu i udział w egzaminie (12 +3)|6 godzin 



 
  

Przedmioty modułu PODSTAWY FIZYKI 

Nazwa modułu/przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 
 
 

 W C/K L 

Wstęp do fizyki  45 45 15 1 
Zapoznanie z podstawowymi zjawiskami fizycznymi i naukową metodą badań fizycznych. Wykład uzupełniony pokazami, 
ćwiczeniami rachunkowymi i zajęciami laboratoryjnymi: studenci samodzielnie rozwiązują zadania rachunkowe służące 
wykształceniu krytycznego myślenia i samodzielnego formułowania problemów, przeprowadzają proste doświadczenia. 

K_W02,K_W03 
K_W04,K_K01 

9 

Mechanika  30 30 30 2 

Podstawowe pojęcia oraz formalizm mechaniki punktu materialnego, bryły sztywnej oraz mechaniki ośrodków ciągłych, 
modele wybranych układów mechanicznych. Wykład uzupełniony pokazami, ćwiczeniami rachunkowymi i zajęciami 
laboratoryjnymi: studenci samodzielnie rozwiązują zadania rachunkowe, przeprowadzają doświadczenia mechaniczne  
o niewielkim stopniu złożoności. 

K_W02,K_W03 
K_W05,K_W07 
K_W08,K_W09 
K_U06,K_U07 

K_U17 
K_K01,K_K02 

K_K05 

8 

Rachunek niepewności 
pomiarowych 

15  15 2 
Źródła błędów pomiarowych i metody ich oceny. Wykład uzupełniony o zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem narzędzi 
komputerowych.  

K_W03, KW05 
K_U07,K_U09 
K_U11,K_U13 

K_U17 

2 

Elektryczność i magnetyzm   
z optyką 

30 30 30 3 

Podstawowe pojęcia oraz formalizm związane z opisem źródeł pola elekromagnetycznego, pola elektrycznego, pola 
magnetycznego, podstawowe zjawiska elektromagnetyczne. Powstawanie obrazu: odbicie i załamanie światła oraz 
podstawowe elementy optyczne –wraz z ich wykorzystaniem w przyrządach optycznych. Opis  powstawania obrazu z 
uwzględnieniem konsekwencji falowej natury światła: spójności, interferencji, dyfrakcji, polaryzacji, rozpraszania i innych 
oddziaływań światła z materią. Transformacje optyczne – teoria powstawania obrazu w mikroskopie, holografia. 

K_W02,K_W03 
K_W05,K_W07 
K_W14,K_W15 
K_U12,K_U13 

K_U17 
K_K01,K_K02 

K_K05 

8 

Termodynamika  30 30 30 3 
Formalizm opisu i metody jakościowej i ilościowej analizy układów wielu ciał, zasady termodynamiki, elementy fizyki 
statystycznej, wstęp do fizyki przejść fazowych. Wykład uzupełniony pokazami, ćwiczenia rachunkowymi oraz zajęciami 
laboratoryjnymi. Ćwiczenia rachunkowe wsparte są wykorzystaniem komputerowych narzędzi obliczeniowych. 

K_W02,K_W03 
K_W05, K_W07 
K_W12,K_W13 
K_U10,K_U11 

K_U17 
K_K01,K_K02 

K_K05 

8 

Astronomia 15  15 4 

Wprowadzenie do astronomii współczesnej. Podstawowe pojęcia dotyczące Układu Słonecznego, gwiazd, galaktyk i 
kosmologii. Wykład uzupełniony pokazami oraz zajęciami laboratoryjnymi w wydziałowym obserwatorium astronomicznym: 
studenci samodzielnie przeprowadzają obserwacje astronomiczne o niewielkim stopniu złożoności oraz rozwiązują zadania 
rachunkowe. 
 

K_W02,K_W04 
K_W05, K_W07 
K_U16 K_U17 
K_K01, K_K05 

2 

Budowa materii 30 30 8 5 

Od kwarka do kryształka, czyli o ziarnistej budowie materii na podstawie wprowadzeń do fizyki jądra atomowego i cząstek 
elementarnych, fizyki atomu i cząsteczki, fizyki ciała stałego oraz podstawowych oddziaływań w przyrodzie. Wykład 
uzupełniony pokazami, ćwiczeniami rachunkowymi i zajęciami laboratoryjnymi: studenci samodzielnie rozwiązują zadania 
rachunkowe, przeprowadzają doświadczenia o niewielkim stopniu złożoności. Ćwiczenia rachunkowe wsparte są 
wykorzystaniem komputerowych narzędzi obliczeniowych. 

 

K_W02,K_W03 
K_W05, K_W07 
K_W16,K_W17 
K_U14,K_U15 

K_U17 
K_K01,K_K05 

K_K06 

6 



 

  

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU PODSTAWY FIZYKI ECTS 43 

Student: Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

1. ze zrozumieniem stosuje podstawowe pojęcia oraz formalizm wybranych działów fizyki: 

mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, optyki, termodynamiki, podstaw budowy materii 

oraz astronomii, uzyskuje świadomość powiązań teorii fizycznych i dziedzin fizyki  

K_W02 K_W04 

K_W07 K_W05 

K_W08 K_W10 

K_W12 K_W14 

K_W16 K_W18 

K_K01 K_K05 

Weryfikacja efektów: 

egzaminy pisemne i ustne w połączeniu z zaliczeniem zajęć  
ćwiczeniowych i laboratoryjnych 
Dokumentacja efektów: 

protokół egzaminacyjny i/lub zaliczeniowy rozszerzony o KO2GS 

2. zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z 

zakresu podstawowych działów fizyki  

K_W03 K_W09 
K_W11 K_W13 
K_W15 K_W17 

K_W18 

Weryfikacja efektów:  

ocenianie ciągłe w zakresie przygotowania do wykonania ćwiczeń 
laboratoryjnych  
Dokumentacja efektów: 

sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, protokół 
zaliczeniowy, KO2GS 

3. analizuje problemy z zakresu podstawowych działów fizyki, znajduje i przedstawia ich 

rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi 

matematyki, wykonuje analizy ilościowe i wyciąga wnioski jakościowe, formułuje opinie na 

temat problemów fizyki  

K_U03 K_U06 
K_U08 K_U10 
K_U12 K_U14 
K_U16 K_K06 

Weryfikacja efektów:  

egzaminy pisemne i ustne w połączeniu z zaliczeniem zajęć  
ćwiczeniowych, ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia, 
Dokumentacja efektów: 

protokół egzaminacyjny i/lub zaliczeniowy, KO2GS  

4. planuje i wykonuje wybrane doświadczenia z zakresu podstawowych działów fizyki, 

krytycznie analizuje ich wyniki oraz umie je prezentować, stosuje zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy w laboratoriach fizycznych  

K_W03 K_U07 
K_U09 K_U11 
K_U13 K_U15 

K_U16 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia,  
Dokumentacja efektów: 

sprawozdania z eksperymentów, protokół zaliczeniowy, KO2GS 

5. ze zrozumieniem i krytycznie wykorzystuje zasoby literatury i Internetu w odniesieniu do 

wybranych problemów z zakresu podstaw fizyki  
K_U17 
K_K05 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia,  
Dokumentacja efektów: 

KO2GS 

6. pracuje w zespole laboratoryjnym przyjmując, między innymi rolę kierowniczą, przyjmuje 

odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe, stosuje zasady uczciwości 

intelektualnej  

w działaniach własnych i innych osób, rozumie potrzebę dzielenia się wiedzą 

K_K02 

K_K03 

K_K04 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia,  
Dokumentacja efektów: 

KO2GS 



 

MODUŁ NARZĘDZIA MATEMATYKI 

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu NARZĘDZIA MATEMATYKI realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. ćwiczenia rachunkowe w wymiarze C godzin w semestrze, 
3. zajęcia w laboratorium komputerowym w wymiarze LK w semestrze 

Koordynator przedmiotu we współpracy z prowadzącymi zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne przygotowuje narzędzia diagnozy oraz opartą o nie wstępną diagnozę przygotowania 
grupy studenckiej do odbioru treści objętych przedmiotem kształcenia. Wyniki diagnozy brane są pod uwagę przy doborze metod kształcenia, formy i tempa przekazu, służą jak 
najdalej posuniętej indywidualizacji kształcenia oraz stanowią podstawę do ukierunkowanej stymulacji pracy zespołowej. Raport z diagnozy przekazywany jest do koordynatora 
WSZKJ. 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena wiedzy i umiejętności studenta w zakresie przygotowania rozwiązań zadań i problemów objętych ćwiczeniami rachunkowymi, 
2. ocena aktywności studenta podczas zajęć ćwiczeniowych obejmująca umiejętność zadawania pytań dotyczących problemu, znajomość terminologii, rozumienia pojęć oraz umiejętność 

prezentacji rozwiązania (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
3. ocena wiedzy i umiejętności studenta na egzaminie pisemnym i ustnym o charakterze problemowym: studenci przygotowują pisemne rozwiązania zadanych odpowiednio wcześniej 

problemów i/lub zadań korzystając z dowolnych zasobów wiedzy, egzamin ustny odbywa się na forum grupy studenckiej i  polega na publicznym przedstawieniu przygotowanych 
rozwiązań w obecności grupy oraz egzaminującego (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej). 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku NARZĘDZIA MATEMATYKI. 

 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

udział w zajęciach ćwiczeniowych C godzin 

udział  w zajęciach w laboratorium komputerowym LK godzin 

 

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych 1,5C godzin 

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych LK godzin 

udział w konsultacjach przedmiotowych  
(zakłada się, że przeciętny student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 

3 godziny  

przygotowanie do egzaminu końcowego z przedmiotu i udział w egzaminie (12 +3) godzin 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu modułu NARZĘDZIA MATEMATYKI wynosi: W + (1+1,5)C +2LK+ 3 + (12+3)E godzin, co odpowiada  
[(W + 2,5C+ 2LK +3 + 15E)/25 ] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych. Zmienna E przyjmuje wartość 1 jeśli przedmiot kończy się egzaminem i wartość 0,  

w przeciwnym przypadku  
  



 
Prowadzący przedmioty RRCII i Algebra z geometrią, przygotowują we współpracy z prowadzącym przedmiot Komputerowe metody obliczeniowe I zestaw problemów rachunkowych do częściowej realizacji na 
ćwiczeniach (merytoryczne opracowanie zadania) oraz w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Komputerowe metody obliczeniowe I (obliczeniowa część zadania). 

 

Przedmioty modułu NARZĘDZIA MATEMATYKI 

Nazwa przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 
 

 W C/K LK 

Wstęp do matematyki 30 30  1 

Wybrane zagadnienia matematyki elementarnej: działania i relacje w zbiorach liczbowych, podstawy logiki i teorii mnogości – 
metodologia rozumowań matematycznych. Funkcje elementarne, wektory, elementy geometrii analitycznej. Wstęp do 
rachunku prawdopodobieństwa. Wykład uzupełniony o ćwiczenia rachunkowe: studenci samodzielnie rozwiązują zadania 
służące wyrobieniu biegłości rachunkowej, wykształceniu krytycznego myślenia i samodzielnego formułowania problemów, 

K_W06, K_W07 
K_U03, K_U04 
K_K01, K_K05 

5 

Rachunek różniczkowy  
i całkowy 

30/30 30/45  1/2 

Podstawowe zagadnienia rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych. Elementy równań 
różniczkowych. Wykład uzupełniony o ćwiczenia rachunkowe służące wyrobieniu biegłości w stosowaniu narzędzi analizy do 
formułowania i rozwiązywania problemów praktycznych. W drugim semestrze przedmiot jest skorelowany z przedmiotem 
Komputerowe metody obliczeniowe I* 

K_W06, K_W07 
K_U03, K_U04 

K_U05 
 K_K01, K_K05 

5/6 

Algebra z geometrią 30 45  2 

Podstawowe konstrukcje i problemy algebry liniowej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w zagadnieniach 
praktycznych. Elementy geometrii euklidesowej, wybrane zagadnienia algebry abstrakcyjnej i algebraiczne metody w 
zastosowaniach fizycznych. Wykład uzupełniony o ćwiczenia rachunkowe służące wyrobieniu biegłości w stosowaniu 
narzędzi algebraicznych do formułowania i rozwiązywania problemów praktycznych. Przedmiot jest skorelowany  
z przedmiotem Komputerowe metody obliczeniowe I* 

K_W06, K_W07 
K_U03, K_U04 

K_U05  
K_K01, K_K05 

6 

Statystyczna analiza 
danych 
 

30  45 3 

Rozszerzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej zdobytych na wstępie do matematyki 
(1 semestr): estymacja punktowa i przedziałowa, weryfikowanie hipotez statystycznych. Wykład połączony z zajęciami 
laboratoryjnymi, na których student rozwiązuje zadania rachunkowe oraz przeprowadza analizy symulowanych oraz 
prawdziwych danych za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego. 

K_W06, K_W07 
K_U03, K_U04 

K_U05  
K_K01, K_K05 

5 

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU NARZĘDZIA MATEMATYKI ECTS: 27 

Student: 
Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

ze zrozumieniem stosuje poznane narzędzia matematyki do formułowania oraz rozwiązywania 

problemów z zakresu matematyki oraz problemów fizyki doświadczalnej i teoretycznej 

K_W06 

K_W07 

K_U03 

K_U04 

Weryfikacja efektów: 

egzaminy pisemne i ustne w połączeniu z zaliczeniem zajęć z ćwiczeń, 
Dokumentacja efektów: 

protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe, KO2GS 

zna ograniczenia swojej wiedzy oraz umiejętności matematycznych, rozumie potrzebę ich 
poszerzania, umie samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu  

K_K01 
K_K05 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia,  
Dokumentacja efektów: 

KO2GS 

ze zrozumieniem wykorzystuje komputerowe narzędzia obliczeniowe 
K_W23 
K_U05 
K_U22 
K_U24 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia, 
Dokumentacja efektów: 

KO2GS 



 

 

MODUŁ WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ 

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. ćwiczenia rachunkowe (przy wykorzystaniu komputerowych narzędzi obliczeniowych) w wymiarze C godzin w semestrze, 

Koordynator przedmiotu we współpracy z prowadzącymi zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne przygotowuje narzędzia diagnozy oraz opartą o nie  wstępną diagnozę przygotowania 
grupy studenckiej do odbioru treści objętych przedmiotem kształcenia. Wyniki diagnozy brane są pod uwagę przy doborze metod kształcenia, formy i tempa przekazu, służą jak 
najdalej posuniętej indywidualizacji kształcenia oraz stanowią podstawę do stymulacji pracy zespołowej. Raport z diagnozy przekazywany jest do koordynatora WSZKJ. 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena wiedzy i umiejętności studenta w zakresie przygotowania rozwiązań zadań i problemów objętych ćwiczeniami rachunkowymi, 
2. ocena aktywności studenta podczas zajęć ćwiczeniowych obejmująca umiejętność zadawania pytań dotyczących problemu, znajomość terminologii, rozumienia pojęć oraz umiejętność 

prezentacji rozwiązania (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
3. ocena wiedzy i umiejętności studenta na egzaminie pisemnym i ustnym o charakterze problemowym: studenci przygotowują pisemne rozwiązania zadanych odpowiednio wcześniej 

problemów i/lub zadań korzystając z dowolnych zasobów wiedzy, egzamin ustny odbywa się na forum grupy studenckiej i polega na  publicznym przedstawieniu przygotowanych 
rozwiązań w obecności grupy oraz egzaminującego (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej). 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ. 

 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

udział w zajęciach ćwiczeniowych/laboratoryjnych C godzin 

 

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych 2,5C godzin 

udział w konsultacjach przedmiotowych (przeciętny student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 3 godziny  

przygotowanie do egzaminu końcowego z przedmiotu i udział w egzaminie (12 +3) godzin 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu modułu WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ wynosi: W + (1+2,5)C + 3 + (12+3) godzin, co 
odpowiada [(W + 3,5C+ 18)/25 ] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych. 

  



 
  
 

 
 
Prowadzący przedmiot Elementy teorii promieniowania) przygotowuje we współpracy z prowadzącym przedmiot Komputerowe metody obliczeniowe II zestaw problemów rachunkowych do częściowej realizacji na 
ćwiczeniach (merytoryczne opracowanie zadania) oraz w ramach zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Komputerowe metody obliczeniowe II (obliczeniowa część zadania). 

   

Przedmioty modułu WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ 

Nazwa przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 

 W CL 

Elementy elektrodynamiki 
klasycznej 

30 30 4 
Elektrodynamika klasyczna: równania Maxwella, zasady zachowania, fale elektromagnetyczne, potencjały i pola 
promieniowania. Wykład uzupełniony jest o ćwiczenia rachunkowe z możliwością wykorzystania komputerowych narzędzi 
obliczeniowych. Przedmiot jest skorelowany z przedmiotem Komputerowe metody obliczeniowe II  

K_W02,K_W05
K_W07,K_W19 
K_U03, K_U05 
K_U18, K_U20 

K_U28 
K_K01, K_K05 

6 

Elementy mechaniki kwantowej 30 30 5 
Postulaty, podstawowe pojęcia i matematyczny formalizm mechaniki kwantowej, wybrane zagadnienia w jednym i trzech 
wymiarach. Metody przybliżone. Wykład uzupełniony jest o ćwiczenia rachunkowe z możliwością wykorzystania 
komputerowych narzędzi obliczeniowych.  

K_W02,K_W05 
K_W07,K_W20 
K_U03, K_U05 
K_U19, K_U20 
K_K01, K_K05 

6 

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU WYBRANE ZAGADNIENIA FIZYKI TEORETYCZNEJ ECTS: 12 

Student: Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

ze zrozumieniem i w oparciu odpowiednie umiejętności matematyczne oraz znajomość 

rozwiązań informatycznych, stosuje metodologię badań fizyki teoretycznej do wybranych 

problemów, elektrodynamiki i mechaniki obiektów kwantowych 

K_W02 K_W06 

K_W07 K_W19 

K_W20 

K_U03 K_U05 

K_U18 K_U19 

K_U20 K_U28 

Weryfikacja efektów: 

egzaminy pisemne i ustne w połączeniu z zaliczeniem zajęć z ćwiczeń,  
ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia 
Dokumentacja efektów: 

protokół egzaminacyjny, zaliczeniowy, KO2GS 

zna ograniczenia stosowalności teorii fizycznych, wiąże wyniki rozważań teoretycznych  
z eksperymentem, zna ograniczenia swojej wiedzy, ze zrozumieniem korzysta z literatury  
i zasobów Internetu, rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i narzędzi 
matematyki oraz informatyki 

K_W02 K_W04 
K_W05 
K_U20 
K_K01 
K_K05 

Weryfikacja efektów: 

egzaminy pisemne i ustne w połączeniu z zaliczeniem zajęć z ćwiczeń, 
ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia,  
Dokumentacja efektów: 

protokół zaliczeniowy, KO2GS 



 

 

 

MODUŁ NARZĘDZIA INFORMATYKI 

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu NARZĘDZIA INFORMATYKI realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. zajęcia w laboratorium komputerowym w wymiarze LK godzin w semestrze. 

Koordynator przedmiotu we współpracy z prowadzącymi zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne przygotowuje narzędzia diagnozy oraz opartą o nie wstępną diagnozę przygotowania grupy 
studenckiej do odbioru treści objętych przedmiotem kształcenia. Wyniki diagnozy brane są pod uwagę przy doborze metod kształcenia, formy i tempa przekazu, służą jak najdalej posuniętej 
indywidualizacji kształcenia oraz stanowią podstawę do ukierunkowanej, między innymi na indywidualne potrzeby, stymulacji pracy zespołowej. Raport z diagnozy przekazywany jest do 
koordynatora WSZKJ. 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena wiedzy i umiejętności studenta w zakresie przygotowania rozwiązań zadań i problemów objętych ćwiczeniami laboratoryjnymi, 
2. ocena aktywności studenta podczas zajęć laboratoryjnych obejmująca umiejętność zadawania pytań dotyczących problemu, znajomość terminologii, rozumienia pojęć oraz umiejętność 

prezentacji rozwiązania (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
3. ocena wiedzy i umiejętności studenta na egzaminie (jeśli takowy przewiduje program) pisemnym i ustnym. Egzamin ustny odbywa się na forum grupy studenckiej i polega na publicznym 

przedstawieniu opracowanych rozwiązań w obecności grupy oraz egzaminującego (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej). 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku NARZĘDZIA INFORMATYKI. 

 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

udział w zajęciach w laboratorium komputerowym LK godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu modułu NARZĘDZIA INFORMATYKI wynosi: W + 2LK+ 3 + (12+3)|6 godzin, 

co odpowiada [(W + 2LK+ 18|9)/25 ] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych. 

  

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie do zajęć w laboratorium komputerowym 1LK godzin 

udział w konsultacjach przedmiotowych (przeciętny student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 3 godziny  

przygotowanie do egzaminu|zaliczenia końcowego z przedmiotu i udział w egzaminie (12 +3)|6godzin 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przedmioty modułu NARZĘDZIA INFORMATYKI 

Nazwa modułu/przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 

 W L 

Narzędzia komputerowe 15 30 1 
Prezentacja wybranych systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania użytkowego. Podstawowe narzędzia 
gromadzenia i analizy danych, edycja tekstów i prezentacji naukowych. Wykład uzupełniony o praktyczne zajęcia w laboratorium 
komputerowym.  

K_W26, K_U26 
K_U28, 

K_K03,.K_K05 
3 

Komputerowe metody 
obliczeniowe I 

 30 2 

Obliczenia w środowisku algebry komputerowej, zagadnienia algebry i analizy matematycznej – system komercyjny np. 
Mathematica. Zajęcia w laboratorium komputerowym – ściśle skorelowane z praktycznymi problemami przedmiotów Analiza 
matematyczna II oraz Algebra z geometrią. K_W26 

K_U05, K_U28, 
K_K03,.K_K05 

3 
Obliczenia w środowisku algebry komputerowej, zagadnienia algebry i analizy matematycznej – systemy ogólnie dostępne 
(freeware ) np. Maxima, Sage. Zajęcia w laboratorium komputerowym – ściśle skorelowane z praktycznymi problemami 
równoległych przedmiotów: Rachunek różniczkowy i całkowy II oraz Algebra z geometrią. 

Programowanie  15 45 3 

Podstawy programowania w języku wyższego poziomu: C++. K_W28,K_U27, 
K_U28, 

K_K03,.K_K05 
5 

Podstawy programowania w języku wyższego poziomu: JAVA 

Komputerowe metody 
obliczeniowe II 

 30 4 

Symulacje i obliczenia komputerowe dotyczące zagadnień fizyki i fizyki teoretycznej w komputerowym środowisku obliczeń 
symbolicznych - system komercyjny np. Mathematica. Zajęcia w laboratorium komputerowym – ściśle skorelowane z 
praktycznymi problemami równoległych przedmiotów: Optyka, Elementy elektrodynamiki oraz Elektronika. 

K_W26 
K_U05, K_U28, 

K_U29 
K_K03,.K_K05 

3 
Symulacje i obliczenia komputerowe dotyczące zagadnień fizyki i fizyki teoretycznej w komputerowym środowisku obliczeń 
symbolicznych -  systemy ogólnie dostępne (freeware ) np. Maxima, Sage. Zajęcia w laboratorium komputerowym – ściśle 
skorelowane z praktycznymi problemami równoległych przedmiotów: Optyka, Elementy elektrodynamiki oraz Elektronika. 

Algorytmy i struktury danych 15 45 5 

Własności wybranych rozwiązań algorytmicznych oraz ich realizacja z wykorzystaniem zaawansowanych struktur danych  
w obiektowym języku programowania: C++ . Przedmiot ściśle merytorycznie skorelowany z przedmiotem Metody numeryczne. 

K_W27, K_W28 
K_U23, K_U27, 
K_U28,K_U29 
K_K03,.K_K05 

5 
Własności wybranych rozwiązań algorytmicznych oraz ich realizacja z wykorzystaniem zaawansowanych struktur danych  
w obiektowym języku programowania: JAVA. Przedmiot ściśle merytorycznie skorelowany z przedmiotem Metody numeryczne. 

Metody numeryczne 15 45 5 

Omówienie wybranych metod analizy, algebry i probabilistyki numerycznej oraz ich implementacja z wykorzystaniem 
programowania w języku wyższego poziomu (np. C) a także komputerowego środowiska obliczeń symbolicznych i numerycznych 
Mathematica. Zajęcia w laboratorium komputerowym. Przedmiot ściśle skorelowany z przedmiotami: Algorytmy i struktury 
danych oraz Komputerowe metody obliczeniowe. 

K_W26,K_W29 
K_U28, K_U29,  
K_K03,.K_K05 

5 



 

 
 
 
  

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU NARZĘDZIA INFORMATYKI ECTS: 24 

Student: Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

1. posługuje się profesjonalnymi narzędziami edycji i prezentacji treści naukowych, 

korzysta z ogólnie dostępnych narzędzi gromadzenia i analizy danych, wyszukuje i 

instaluje odpowiednie oprogramowanie z poszanowaniem zasad własności 

intelektualnej 

K_W26 K_U26 

K_U29 

K_K03 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe, zaliczenie końcowe zajęć, egzamin końcowy (jeśli jest 
przewidziany 
Dokumentacja efektów: 

protokół zaliczeniowy/egzaminacyjny, KO2GS 

2. stosuje komputerowe narzędzia obliczeniowe i metody numeryczne adekwatnie do 

postawionych zadań z zakresu fizyki i matematyki, wyszukuje odpowiednie 

oprogramowanie w zasobach Internetu i wykorzystuje je z poszanowaniem praw 

własności intelektualnej  

K_W26 K_W27 
K_W28 K_W29 
K_U05 K_U26 

K_U28 
K_K01K_K03 

K_K05 
 

Weryfikacja efektów:  

ocenianie ciągłe,  zaliczenie końcowe zajęć, egzamin końcowy (jeśli jest 
przewidziany) 
Dokumentacja efektów: 

protokół zaliczeniowy/egzaminacyjny, KO2GS 

3. tworzy i uruchamia programy komputerowe w wybranym języku programowania 
wyższego poziomu 

K_W27 K_W28 
K_U27 
K_K01 
K_K03 

Weryfikacja efektów: 

ocenianie ciągłe przez prowadzącego zajęcia,  
Dokumentacja efektów: 

protokół zaliczeniowy/egzaminacyjny, KO2GS 



 

MODUŁ ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE I TECHNICE 

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu ZASTOSOWANIA FIZYKI realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. zajęcia laboratoryjne w wymiarze L = 4E+1 godzin w semestrze obejmujące E (11) zadań eksperymentalnych do wykonania w zespołach 2-3 osobowych (Elektronika). 
3. zajęcia seminaryjno- praktyczne w wymiarze SP godzin 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena przygotowania studenta do zadań laboratoryjnych (sprawdzian wejściowy – dokumentowany w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
2. ocena przygotowania studenta do zadań seminaryjnych 
3. ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego oraz ocena umiejętności kierowania zespołem laboratoryjnym (dokumentowane w sprawozdaniu z zadania 

laboratoryjnego i w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej) 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE I TECHNICE. 

 

  

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

udział w zajęciach laboratoryjnych, seminaryjnych 4 E, SP godzin 

instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium fizycznym oraz zasad pracy laboratoryjnej, 1 godzina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu:  

Elektronika wynosi: W + 7,5E + 10 godzin, co odpowiada [(W+ 7,5E +10 )/25 ] punktom ECTS, 
Aparatura diagnostyki i terapii medycznej wynosi: W + SP + 30 godzin, co odpowiada [(W+ SP +30 )/25] punktom ECTS, . 
Fizyka w medycynie wynosi: W + 20 + 3 godzin, co odpowiada [(W+ 23 )/25 ] punktom ECTS,  

gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych. 

 

 

  

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, przygotowanie wystąpienia seminaryjnego 2E, 10 godzin 

opracowanie wyników doświadczenia, referowanie rezultatów doświadczenia (1+0,5)E godzin 

przygotowanie opracowania zaliczeniowego z przedmiotu Fizyka w medycynie 20 godzin 

udział w konsultacjach przedmiotowych (zakłada się, że student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 
przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie przedmiotu Elektronika 

3 godziny  
6godzin 



 

 

 

 

 

  

Przedmioty modułu ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE I TECHNICE 

Nazwa modułu/przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 
 

 W SP L 

Elektronika 30  45 4 
Podstawowe , analogowe i cyfrowe, układy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w praktyce 
medycznej. Wykład uzupełniony o praktyczne zajęcia laboratoryjne: studenci projektują wybrane układy elektroniczne oraz 
przeprowadzają odpowiednie pomiary. 

K_W01,K_W03 
KW_30,K_W31 
K_U30,K_U31 
K_K01,K_K02 

K_K06 

5 

Fizyka w medycynie 30|30   5|6 Omówienie zastosowań fizyki w medycynie: od biomechaniki po aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną 

K_W01,K_W22 
K_W23 

K_U21,K_U23 
K_U25 
K_K01 

K_K05,K_K06 

2|2 

Aparatura diagnostyki 
i terapii medycznej 

15 30  6 
Omówienie urządzeń terapii i diagnostyki. Wykład uzupełniony zajęciami seminaryjnymi i praktycznymi – student 
przygotowuje 3 krótkie wystąpienia w semestrze. Studenci wizytują jednostki służby zdrowia.  

K_W01,K_W22 
K_W23, 

K_U21,K_U23 
K_U25 
K_K01 

K_K05,K_K06 

3 

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE I TECHNICE ECTS: 12 

Student: Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

1. analizuje wybrane problemy z zakresu zastosowań fizyki w medycynie w oparciu o wiedzę 

z fizyki, chemii, biologii i medycyny, 

2.  porozumiewa się z personelem medycznym, planuje proste pomiary i ocenia zagrożenia 

związane z zastosowaniem wybranych urządzeń terapii i diagnostyki medycznej, 

3. planuje i wykonuje proste pomiary z zakresu elektroniki, zna zasady działania wybranych 

podzespołów elektronicznych stosowanych w urządzeniach diagnostyki i terapii medycznej 

K_W01 K_W03 
K_W22 K_W23 
K_W30 K_W31 
K_U21 K_U23 
K_U25 K_U30 

K_U31 
K_K01 K_K02 
K_K05 K_K06 

Weryfikacja efektów:  

sprawdziany wiedzy i umiejętności, ocena  przygotowania do 
wykonania ćwiczeń laboratoryjnych, ocena wyników i sprawozdania z 
zadania laboratoryjnego  
Dokumentacja efektów: 

sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, protokół 
zaliczeniowy, KO2GS 



 

MODUŁ KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE I PRAKTYCZNE 

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE I PRAKTYCZNE realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. zajęcia laboratoryjne w wymiarze L godzin w semestrze do wykonania w zespołach 2-3 osobowych, 
3. zajęcia seminaryjno-praktyczne w wymiarze SP godzin w semestrze 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena przygotowania studenta do zadań laboratoryjnych (sprawdzian wejściowy – dokumentowany w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 
2. ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego oraz ocena umiejętności kierowania zespołem laboratoryjnym (dokumentowane w sprawozdaniu z zadania 

laboratoryjnego i w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej) 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE. 

 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

udział w zajęciach laboratoryjnych L godzin 

instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium fizycznym oraz zasad pracy laboratoryjnej, 1 godzina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu modułu KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE wynosi: W +2L +2SP + 10|16 godzin, co 
odpowiada [(W+  2L+2SP+10|16 )/25 ] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych. 

 

 

 

  

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, opracowanie wyników doświadczenia L godzin 

przygotowanie do zajęć seminaryjnych-praktycznych  

udział w konsultacjach przedmiotowych (zakłada się, że student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 3 godziny  

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie przedmiotu | przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie 6|12 godzin 



 

 

 

 

 

 

Przedmioty modułu KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE 

Nazwa modułu/przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 
 

 W SP L 

Elementy chemii 30  15 1 
Podstawowe pojęcia i prawa chemii. Budowa cząsteczek, typy wiązań. Elementy energetyki, kinetyki i statyki chemicznej. 
Procesy chemiczne w organizmach żywych. Wykład uzupełniony o zajęcia w laboratorium chemicznym. 

K_W21, 
K_U21 K_U22, 
K_U23 K_U25 
K_K01 K_K05 

3 

Fizjologia komórki  
i histologia 

30 15  3 
Budowa komórki, chemiczne składniki komórki, zjawiska transportowe, cykle komórkowe, podstawowe rodzaje tkanek. 
Kontrola cyklu komórkowego. Płyny ustrojowe, grupy krwi, czynnik Rh. Wykład uzupełniony o zajęcia seminaryjne. 

K_W21 K_W23 
K_U21 K_U22, 
K_U23 K_U25 
K_K01 K_K05 

3 

Anatomia i fizjologia 
człowieka 

30 15  4 
Tkanki, narządy, układy narządów – organizm człowieka jako całość. Podstawowe układy organizmu człowieka. Mechanizmy 
obronne organizmu człowieka. Wykład uzupełniony o zajęcia seminaryjne.  

K_W21 K_W23 
K_U21 K_U22, 
K_U23 K_U25 
K_K01 K_K05 

3 

Wstęp do biofizyki 30  30 4 
Biofizyka molekularna i biofizyka komórki. Biofizyka układów ustrojowych. Fizyczne podstawy procesów biologicznych. 
Struktury bio-molekularne, oddziaływania makrocząsteczek. Biofizyka błon biologicznych. Elektroforeza i chromatografia. 
Wykład uzupełniony o zajęcia laboratoryjne. 

K_W01 K_W21 
K_W23 

K_U21 K_U22, 
K_U23 K_U25 
K_K01 K_K05 

4 

Radionuklidy  
w medycynie 

15 15 15 5 
Oddziaływanie promieniowania na organizmy żywe. Proliferacja w tkankach prawidłowych. Przeżywalność. Modele 
oddziaływania promieniowania na komórki. Wykład uzupełniony o zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne. 

K_W21 K_W22 
K_W23 

K_U21 K_U22, 
K_U23 K_U25 
K_K01 K_K05 

3 

Diagnostyka obrazowa 30 15  5 
Anatomia radiologiczna i symptomatologia radiologiczna chorób. Metody obrazowe w diagnostyce wybranych układów  
i narządów. Procedury optymalizacji badań obrazowych. Symptomatologia radiologiczna w onkologii. Wykład uzupełniony o 
praktyczne zajęcia w laboratoriach diagnostyki medycznej. 

K_W22 K_W23 
K_W24 

K_U22 K_U23 
K_K01 K_K05 

K_K06 

2 

Elementy 
histopatologii 

20 10  5 
Klasyfikacja nowotworów, nowotwory narządowe i nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego. Metody diagnostyczne  
i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii i metod medycyny nuklearnej. Zajęcia wykładowe uzupełnione 
o zajęcia praktyczne w laboratoriach diagnostyki medycznej. 

K_W21  
K_U21 K_U22  

K_K01 K_K05 
2 

Ochrona radiologiczna 15 15  4 
Zajęcia wykładowe i seminaryjne z zakresu procedur i przepisów prawnych ochrony radiologicznej. Prowadzi Inspektor 
Ochrony Radiologicznej. Zajęcia przygotowują do egzaminu IOR. 

K_W01 K_W22 
K_W24 K_W25 
K_U22 K_U23 

K_U24 

2 

Praktyka zawodowa 120 h roboczych 4 Praktyka ciągła w jednostkach służby zdrowia  

K_W01 K_W23 
K_W24 

K_U22 K_U23 
K_K01 K_K02 
K_03 K_K04 

K_K06 

4 



 

 

 

  

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE ECTS: 26 

Student: Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

wiąże wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki z wiedzą i umiejętnościami z zakresu chemii, 

biologii  

i medycyny w zakresie zastosowań w ochronie zdrowia, rozumie fundamentalne znaczenie 

fizyki, potrafi określić jej miejsce w praktyce medycznej, rozumie ograniczenia swojej wiedzy i  

ma świadomość wynikającej stąd odpowiedzialności 

K_W01 K_W21 
K_W22 K_W23 

KW24 
K_U21 K_U22, 
K_U23 K_U25  
K_K01 K_K02 
K_03 K_K04 

K_K06 

Weryfikacja efektów:  

egzaminy i zaliczenia, sprawdziany wiedzy i umiejętności w trakcie , 
zajęć seminaryjnych, ocena przygotowania do wykonania ćwiczeń 
laboratoryjnych, ocena wyników i sprawozdania z zadania 
laboratoryjnego  
Dokumentacja efektów: 

protokół egzaminacyjny, protokół zaliczeniowy, KO2GS 
 



 

 

MODUŁ KSZTAŁCENIE OGÓLNE 
 

Przedmioty wchodzące w skład modułu KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. zajęcia seminaryjne lub sportowe w wymiarze S|SP godzin w semestrze, 
3. zajęcia w ramach lektoratu językowego w wymiarze LJ godzin w semestrze 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena  znajomości języka angielskiego według kryteriów przyjętych dla poziomu B2 
2. ocena wystąpień seminaryjnych pod względem treści i formy (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu modułu KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

udział w zajęciach seminaryjnych | sportowych S | SP godzin 

udział w zajęciach wykładowych W godzin 

udział  w zajęciach z języka angielskiego LJ godzin 

 

Nakład samodzielnej pracy studenta 

praca własna w ramach utrwalania znajomości języka angielskiego LJ godzin 

przygotowanie wystąpienia seminaryjnego 10 godzin 

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5 godzin 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie efektów założonych dla zajęć wykładowo seminaryjnych wynosi: W+ S + 15, co odpowiada [(W+S+15)/30] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza 

zaokrąglenie do liczb całkowitych,  
Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie efektów kształcenia założonych dla zajęć w ramach lektoratu języka angielskiego wynosi 2LJ godzin co odpowiada  [2LJ/30] punktom ECTS, gdzie 

[ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych, 
Udział w zajęciach sportowych odpowiada 1 punktowi ECTS za 30 godzin. Student ma prawo wybrać zajęcia sportowe w sekcji odpowiadającej jego preferencjom/predyspozycjom. 
  



 

 

 

 

Przedmioty modułu KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Nazwa przedmiotu, wymiar i forma zajęć  s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe efekty 
kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 
 

 W S|SP LJ 

Lektorat języka angielskiego   60/60 1/2 Student uczestniczy w kształceniu językowym z języka angielskiego właściwym dla poziomu B2 
 K_U32, K_U33 

K_K01 K_K05 
4/4 

Etyka i prawo w medycynie 15   3 Etyka medyczna i podstawowe rozwiązania prawne w medycynie. 
K_W25 K_U22 

K_K03 
1 

Zarządzanie jakością 15   4 Zarządzanie jakością ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych. 
K_W25,K_U24 
K_K01 K_K07 

1 

Podstawy przedsiębiorczości 15 15  6 
Zasady przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości indywidualnej. Komercjalizacja wyników 
badań naukowych. W ramach zajęć seminaryjnych studenci referują wybrane problemy 
szczegółowe.  

K_W33, K_K07 2 

Prawne aspekty działalności naukowej  
i zawodowej 

15 15  6 
Prawo w działalności naukowo-dydaktycznej, ochrona własności przemysłowej, prawo patentowe. 
W ramach zajęć seminaryjnych studenci referują wybrane problemy szczegółowe. 

K_W32 K_W27 
K_K01 K_K03, 

2 

Wychowanie fizyczne  30/30  1/2 
Określa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UwB (SWFiS). Student ma możliwość wyboru 
sekcji sportowej.  

brak 1/1 

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ECTS: 16 

Student: Odniesienie do kierunkowych 
efektów kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

1.  zna zasady przedsiębiorczości i przedsiębiorczości indywidualnej, zna otoczenie 

prawne działalności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań fizyki w 

ochronie zdrowia – w tym zasady zarządzania jakością 

K_W25 K_W27 

K_W32 

K_U22 K_U24 

K_K01 K_K03 

K_K07 

Weryfikacja efektów: 

Ocena z egzaminu i zaliczenia, ocenianie ciągłe w trakcie zajęć 
seminaryjnych 
Dokumentacja efektów: 

Protokoły egzaminacyjne  

2.  posługuje się językiem angielskim na poziome B2 ESKJ K_U32, K_U33 
K_K01 K_K05 

Weryfikacja efektów:  

Ocena z egzaminu i zaliczeń, ocenianie ciągłe w trakcie zajęć 
językowych 
Dokumentacja efektów: 

Protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne 

3.  jest wychowany fizycznie lub usportowiony 
brak Określa SWFiS UwB. 



 

 

MODUŁ PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA 

 

Przedmioty wchodzące w skład modułu PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA realizowane są w ramach następujących form zajęć: 

1. wykład prowadzony wymiarze W godzin w semestrze,  
2. zajęcia seminaryjne w wymiarze S godzin w semestrze, 

Weryfikacja założonych efektów kształcenia: 

1. ocena aktywności studenta podczas zajęć seminaryjnych obejmująca umiejętność zadawania pytań dotyczących problemu, znajomość terminologii, rozumienia pojęć oraz umiejętność 
prezentacji, ocena znajomości fachowego języka angielskiego (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 

2. ocena postępów w przygotowywaniu pracy dyplomowej, warunkiem zaliczenia przedmiotu Pracownia Dyplomowa jest wykonanie zadań określonych przez promotora – merytoryczne 
opracowanie pracy dyplomowej (dokumentowane w protokole zaliczeniowym i sprawozdaniu studenta zaakceptowanym i podpisanym przez promotora) 

3. ocena wystąpienia seminaryjnego pod względem treści i formy (dokumentowane w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej), 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta na osiągnięcie efektów założonych w kształceniu z przedmiotu bloku PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA. 

 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 

uczestnictwo w zajęciach wykładowych W godzin 

konsultacje w ramach pracowni dyplomowej - zakłada się, że student odbywa w 6 semestrze 15 godzin konsultacji 15 godzin 

udział w zajęciach seminaryjnych S godzin 

 

 

 

Łączny nakład pracy studenta na osiągnięcie wyników kształcenia z przedmiotu (z wyjątkiem przedmiotu Pracownia dyplomowa)  modułu PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA wynosi:  
(W + S + 3 + 40|60(60) ) godzin, co odpowiada [(W + S + 3 + 40|60(60) )/25] punktom ECTS, gdzie [ - ] oznacza zaokrąglenie do liczb całkowitych. Łączny nakład pracy studenta w ramach 
przedmiotu Pracownia dyplomowa wynosi 315 godzin co odpowiada 13 punktom ECTS. 

 
 
 

 

 

Nakład samodzielnej pracy studenta 

przygotowanie dwóch| trzech godzinnych wystąpień seminaryjnych  40|60 godzin 

udział w konsultacjach przedmiotowych  
(zakłada się, że przeciętny student uczestniczy w konsultacjach przedmiotowych trzy razy w semestrze) 

3 godziny  

praca własna w ramach pracowni dyplomowej: zakłada się, że student poświęca na przygotowanie pracy dyplomowej 20 godzin tygodniowo w 
semestrze 6 

300 godzin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty modułu PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA 

Nazwa modułu/przedmiotu, wymiar i 
forma zajęć  

s
e

m
e

s
tr 

Syntetyczny opis treści i metod kształcenia, zalecenia dotyczące przebiegu kształcenia 

Kierunkowe 
efekty 

kształcenia dla 
przedmiotów 

modułu 

ECTS 

 W S L 

Historia fizyki 15 45  6 
Wykład przedstawia zasadnicze kroki w historycznym rozwoju fizyki w powiązaniu z rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym – 
koordynuje zajęcia seminaryjne. Studenci wybierają dwa tematy – z listy propozycji przedstawionych przez wykładowcę - do 
samodzielnego opracowania i referowania w trakcie zajęć seminaryjnych.  

K_W01,K_W04, 
K_W05 
K_U01 

K_K04, K_K05 

4 

Pracownia  
dyplomowa 

  30 6 
Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora – prowadzi prace eksperymentalne, teoretyczne. Tworzy zwarte 
opracowanie zgodnie z metodologią dyscypliny. 

K_U01, K_U02 
K_U29 

K_K01, K_K03 
K_K06 

13 

Seminarium 
dyplomowe 

 30  6 
Studenci uczestniczą w seminarium, prezentują zagadnienia związane z tematem własnej pracy dyplomowej: dwa wystąpienia 
seminaryjne 

K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02 
K_K04, K_K05 

K_K06 

3 

SUMARYCZNE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA ECTS: 20 

Student: 
Odniesienie do 
kierunkowych efektów 
kształcenia Weryfikacja i dokumentacja efektów kształcenia 

1. kieruje swoim kształceniem, zna ograniczenia swojej wiedzy z zakresu fizyki, rozumie potrzebę 

jej rozszerzania i umie ją samodzielnie uzupełniać, ma świadomość powiązań dyscypliny 

fizyka z innymi dziedzinami nauki oraz jej roli dla rozwoju technologicznego  

i cywilizacyjnego, umie przekazywać wiedzę masowemu odbiorcy 

K_W01,K_W04 

K_U01 

K_K01,K_K04 

K_K05, K_K06 

Weryfikacja efektów: 

egzaminy pisemne i ustne w połączeniu z zaliczeniem zajęć z ćwiczeń, 
Dokumentacja efektów: 

protokół egzaminacyjny rozszerzony o KO2GS 

2. przygotowuje opracowanie dotyczące wybranych zagadnień fizyki i jej zastosowań w 

medycynie zgodnie z metodologią dyscypliny, dyskutuje na temat prowadzonych badań, 

formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki i jej zastosowań 

K_W04,K_U01, 
K_U02, 
K_K01 

 K_K04, K_K03 
K_K05, K_K06 

Weryfikacja efektów:  

ocenianie ciągłe w zakresie przygotowania do wykonania ćwiczeń 
laboratoryjnych  
Dokumentacja efektów: 

sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych, protokół 
zaliczeniowy, KO2GS 



 

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE PROGRAMU STUDIÓW: 

 

Łączna liczba pkt. ECTS z zajęć przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich i studentów: 176 

Łączna liczba pkt. ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych:137 

Łączna liczba pkt. ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym:115,7 

 Minimalna liczba pkt. ECTS za moduły / przedmioty na innym kierunku: 0 

 Warunki ukończenia studiów: uzyskanie 180 pkt. ECTS, obrona pracy dyplomowej 


