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Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
B. Wymagania wstępne

Cele kształcenia
Zapoznanie z pogłębioną wiedzą w zakresie fizyki doświadczalnej, teoretycznej, medycznej, związków fizyki z zastosowaniami medycznymi, metod
analizy danych fizycznych i medycznych

Treści programowe
Problematyka wykładu:
Zależna od wyboru: fizyka atomu i cząsteczki, spektroskopia molekularna, metody badawcze luminescencji, termodynamika układów biologicznych,
elektromagnetyzm układów biologicznych, nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne, informatyka medyczna

Wykaz literatury
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A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Stosowny dla wybranej tematyki wykładu

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju
fizyki, a w szczególności w obrębie obranej specjalizacji
K_U05 posiada umiejętność syntezy metod i idei z różnych
obszarów fizyki oraz innych nauk ścisłych i przyrodniczych;
jest w stanie zauważyć, że odległe nieraz zjawiska opisane
są podobnymi modelami
K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki a
także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do
pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, a w szczególności w
obrębie obranej specjalizacji
Student zna:
pogłębioną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki doświadczalnej,
teoretycznej, medycznej, diagnostyce medycznej opartej na metodach fizycznych i
metodach analizy danych.

Umiejętności
K_U05 posiada umiejętność syntezy metod i idei z różnych obszarów fizyki oraz
innych nauk ścisłych i przyrodniczych; jest w stanie zauważyć, że odległe nieraz
zjawiska opisane są podobnymi modelami
K_U06 potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki a także stosowane metody
doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych
Student potrafi:
dokonać syntezy praw rządzących przebiegiem zjawisk w różnych dziedzinach
związanych z fizyką doświadczalną i teoretyczną, związków tych praw ze
stosowanymi metodami badawczymi oraz odniesień do aplikacji o znaczeniu
praktycznym;
adaptować wiedzę i metodykę fizyki doświadczalnej i teoretycznej dla potrzeb fizyki
medycznej i aplikacji medycznych.

Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt
fizwm@ug.edu.pl
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