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Kierunkowe efekty uczenia się

K_W01
Student has extensive knowledge of general physics and
advanced knowledge in the area of quantum information
theory; knows the history of the development of quantum
information theory and its importance for the progress of
science, world cognition and social development
K_W02
Student has in-depth knowledge of advanced mathematics,
mathematical and computer methods necessary to solve
physical problems of medium complexity and advanced in
the area of quantum information and its technological
aspects
K_W04
Student knows the advanced methods of theoretical and
mathematical physics necessary in creating models of
quantum mechanics
K_W06
Student has knowledge of the current trends in the
development of physics, in particular within the quantum
information theory
 
K_U01
Student is able to apply the scientific method and physical
knowledge in solving problems formulated in the theory of
quantum information, carrying out experiments and making
conclusions
 
K_U02
Student can apply mathematical knowledge to formulating,
analyzing and solving problems related to information
theory
 

Wiedza

W01: Student knows basic quantum mechanical paradoxes (K_W01, K_W06)
W02: Student understand main features of quantum fenomena and knows the
diffreneces to classical mechanics (K_W01, K_W04)
W03: Student knows the basic mathematical tools used in quantum mechanics
(K_W02, K_W03)

Umiejętności

U01: students will be able to derive the paradoxes basing on quantum formalism
(K_U01)
U02: Students can prove basic results concerning paradoxes of quantum
mechanics  (K_U02)

Kompetencje społeczne (postawy)

Kontakt

michał.horodecki@ug.edu.pl
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