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KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu: PHYSICS

2. Kod przedmiotu: PHY

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013
4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów: studia stacjonarne
6. Kierunek studiów: MAKROKIERUNEK; WYDZIAŁ AEI
7. Profil studiów: ogólno-akademicki
8. Specjalność: 9. Semestr: 1 (wykład, ćwiczenia), 2 (wykład, ćwiczenia, laboratorium)
10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Elektroniki, RAu3
11. Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Jacek SZUBER, dr inż. Monika KWOKA
12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne
13. Status przedmiotu: obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć: angielski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Course attendants are supposed to have general knowledge concerning physics and mathematics at the
level of secondary school, which allows the understanding of main physical phenomena in the nature.
16. Cel przedmiotu:
The aim of the course is explain the fundamental physical phenomena in the nature, combined with their
mathematical description, for application in modern automatics, electronics and computer sciences.
17. Efekty kształcenia:1
Nr

W1

W2
U1
U2
K1

1

Opis efektu kształcenia
Posiada wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą
mechanikę, termodynamikę, elektryczność i
magnetyzm, optykę, fizykę atomową oraz fizykę
ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych
występujących w elementach i układach
elektronicznych oraz w ich otoczeniu
Zna metodykę rozwiązywania zadań z fizyki w
zakresie obejmującym wykłady
Potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary
wielkości fizycznych
Potrafi dokonać analizy wyników pomiarów
fizycznych, oraz na ich podstawie wyznaczyć
podstawowe wielkości fizyczne
Potrafi myśleć i pracować w sposób kreatywny,
również w zespole przy rozwiązywaniu określonych
zadań obliczeniowych i pomiarowych

należy wskazać ok. 5 – 8 efektów kształcenia

Metoda sprawdzenia
efektu kształcenia

Forma
prowadzenia
zajęć

EP, EU

WM

SP

C

CL

L

CL, PS, OS

L

CL, PS, OS

L

Odniesienie
do efektów
dla kierunku
studiów
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18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin)

W. 60

Ćw. 30

L. 30

P.

Sem.

19. Treści kształcenia:
Wykłady (Lectures):
Semester 1:
Introduction to physical universe
Fundamentals of kinematics and dynamics of material point and rigid body
Motion in inertial and non-inertial frames
Conservation principles in mechanics
Mechanical vibrations
Wave motion and sound propagation
Thermal physics
Thermal gas processes
Thermodynamics of gases

Semester 2:
Gravitational field
Electrostatic field including dielectric phenomena
Magnetic field including electromagnetic induction
Electromagnetic radiation and wave optics
Quantum optics and wave properties of matter
Classical atomic models
Fundamentals of quantum mechanics and quantum theory of one-electron atoms
Band structure of solids including semiconductors.

Ćwiczenia (Classes):
Semester 1:
Physical quantities, vectors and fundamentals of mathematical analysis ?
Kinematics and dynamics of material point and rigid body
Conservation principles for material point and rigid body
Mechanical vibrations
Wave propagation and sound waves
Gas transitions and kinetic theory of gases
Thermodynamics of ideal gas

Semester 2:
Grawitational field
Electrostatic field
Magnetic field
Wave optics
Quantum optics
Atomistic nature of mater

Laboratorium (laboratories):
Determination of the following physical parameters: gravitational acceleration g, moment of inertia of
rigid body, coefficient of viscosity, focus of lenses, constant of diffractive mesh by light diffraction,
work fuction of metals, lifetime of carriers in semiconductors, carrier concentration by Hall effect,
absorption of beta radiation, spectral characteristics of excited atoms.
20. Egzamin: tak (pisemny i ustny)
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21. Literatura podstawowa:
1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker: Fundamentals of Physics, Wiley and Sons Inc. New York, 2001.
2. M.Mansfield, C.O'Sulivan: Understanding Physics, Wiley and Sons, Inc., New York, 1998.
3. J. Szuber: Lecture’s conspects available in electronic version at Platforma Zdalnej Edukacji

22. Literatura uzupełniająca:
1. J.S.Walker: Physics, Pearson, New York, 2004.
2. H.D.Young, R.A.Freedman: University physics, Vol.1-3, Pearson, New York, 2004.
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia
Lp.

Forma zajęć

1

Wykład

2

Ćwiczenia

30/30

3

Laboratorium

30/45

4

Projekt

/

5

Seminarium

/

6

Inne
Suma godzin

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
60/10

30/45
150/130

24. Suma wszystkich godzin: 280
25. Liczba punktów ECTS:2 10
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 5
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 3
26. Uwagi:

Zatwierdzono:
…………………………….

…………………………………………………

(data i podpis prowadzącego)

(data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/
Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub
dyrektora jednostki międzywydziałowej)

2

1 punkt ECTS – 30 godzin.

