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EFEKTY KSZTAàCENIA z Ustawy o ZSK1:
ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:
CHEMFIZ Aktualny dorobek naukowy w zakresie badaĔ w obszarze nauk
ĝwiatowy dorobek naukowy i
_W01
Ğcisáych w dziedzinie nauk chemicznych i/lub w dziedzinie nauk
twórczy oraz wynikające z niego
fizycznych
implikacje dla praktyki
UNIWERSALNE EFEKTY KSZTAàCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego2
ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:
CHEMFIZ Aktualny dorobek naukowy w zakresie badaĔ w obszarze nauk
W stopniu umoĪliwiającym rewizjĊ
_W01
Ğcisáych w dziedzinie nauk chemicznych i/lub w dziedzinie nauk
istniejących paradygmatów –
fizycznych
1
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P8S_WK





Ğwiatowy dorobek obejmujący:
podstawy teoretyczne
zagadnienia ogólne i wybrane
zagadnienia szczegóáowe wáaĞciwe
dla dyscypliny naukowej lub
artystycznej
gáówne trendy rozwojowe dyscyplin
naukowych lub artystycznych
istotnych dla programu ksztaácenia
metodologiĊ badaĔ naukowych
Fundamentalne dylematy
wspóáczesnej cywilizacji
Ekonomiczne, prawne i inne istotne
uwarunkowania dziaáalnoĞci
badawczej

CHEMFIZ
_W02

Kierunki rozwoju i najnowsze odkrycia w zakresie dyscyplin
naukowych: chemia i/lub fizyka

CHEMFIZ
_W03

Zagadnienia z zakresu metodologii prowadzenia badaĔ naukowych,
zasad planowania badaĔ i ich realizacji z wykorzystaniem
interdyscyplinarnych technik i narzĊdzi badawczych

1,2

CHEMFIZ
_W04
CHEMFIZ
_W05

Podstawowe zagadnienia z wybranej dziedziny dodatkowej, np.
ekonomii, filozofii

2

Zasady bezpieczeĔstwa i higieny podczas organizacji pracy w
pracowni naukowej oraz dydaktycznej

1,3,4

UMIEJĉTNOĝCI
P8U_U






EFEKTY KSZTAàCENIA z Ustawy o ZSK1:
ABSOLWENT POTRAFI:
CHEMFIZ Wykorzystywaü literaturĊ naukowa do identyfikowania i
Dokonywaü analizy i twórczej
_U01
rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z
syntezy dorobku naukowego i
dziaáalnoĞcią innowacyjną, a takĪe wykazuje wáaĞciwy warsztat do
twórczego w celu identyfikowania i
tworzenia nowych elementów tego dorobku
rozwiązywania problemów
badawczych oraz związanych z
dziaáalnoĞcią innowacyjną i twórczą;
tworzyü nowe elementy tego dorobku
CHEMFIZ Planowaü swój rozwój, systematycznie aktualizowaü wiedzĊ
Samodzielnie planowaü wáasny
_U02
interdyscyplinarną w celu poszerzania i pogáĊbiania kompetencji
rozwoju oraz inspirowaü rozwój
wáasnych oraz inspirowaü do tego inne osoby
innych osób
CHEMFIZ
Samodzielnie
przygotowywaü i wygáaszaü ustne wystąpienie
Uczestniczyü w wymianie
_U03
naukowe i/lub popularnonaukowe w jĊzyku angielskim i/lub polskim
doĞwiadczeĔ i idei, takĪe w
z zakresu prowadzonych badaĔ naukowych; potrafi napisaü pracĊ
Ğrodowisku miĊdzynarodowym
badawczą lub projekt badawczy w jĊzyku polskim i/lub angielskim
UNIWERSALNE EFEKTY KSZTAàCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego2
2



1,2

1,2

1,2,3,4

P8S_UW

P8S_UK



Wykorzystywaü wiedzĊ róĪnych
dziedzin nauki lub sztuki do
twórczego identyfikowania,
formuáowania i innowacyjnego
rozwiązywania záoĪonych problemów
lub wykonywania zadaĔ o charakterze
badawczym, a w szczególnoĞci:
x definiowaü cel i przedmiot badaĔ,
formuáowaü hipotezĊ badawczą
x rozwijaü metody, techniki i narzĊdzia
badawcze oraz twórczo je stosowaü
x wnioskowaü na podstawie wyników
badaĔ
- Transferowaü wyniki prac badawczych
do sfery gospodarczej i spoáecznej

ABSOLWENT POTRAFI:
CHEMFIZ Wykorzystywaü literaturĊ naukową do identyfikowania i
rozwiązywania problemów badawczych oraz związanych z
_U01
dziaáalnoĞcią innowacyjną, a takĪe wykazuje wáaĞciwy warsztat do
tworzenia nowych elementów tego dorobku
CHEMFIZ
_U04

Definiowaü cele i przedmioty badaĔ, rozwijaü techniki, metody i
narzĊdzia badawcze oraz wnioskowaü na podstawie wyników badaĔ

1,2

CHEMFIZ
_U05

Podjąü odpowiednie dziaáania mające na celu wykorzystania prac
badawczych w strefie gospodarczej i spoáecznej

1

Samodzielnie przygotowywaü i wygáaszaü ustne wystąpienie
naukowe i/lub popularnonaukowe w jĊzyku angielskim i/lub polskim
z zakresu prowadzonych badaĔ naukowych; potrafi napisaü pracĊ
badawczą lub projekt badawczy w jĊzyku polskim i/lub angielskim
Publicznie przemawiaü, prezentowaü wyniki badaĔ naukowych oraz
dyskutowaü na tematy naukowe
Samodzielnie przygotowywaü i wygáaszaü ustne wystąpienie
naukowe i/lub popularnonaukowe w jĊzyku angielskim i/lub polskim
z zakresu prowadzonych badaĔ naukowych; potrafi napisaü pracĊ
badawczą lub projekt badawczy w jĊzyku polskim i/lub angielskim
Planowaü i realizowaü indywidulane i zespoáowe przedsiĊwziĊcia
badawcze, peániąc w nich róĪne role, takĪe kierownicze

1,2,3,4



upowszechniaü wyniki badaĔ, takĪe w
formach popularnych

CHEMFIZ
_U03





inicjowaü debatĊ
uczestniczyü w dyskursie naukowym
posáugiwaü siĊ jĊzykiem obcym w
stopniu umoĪliwiającym uczestnictwo
w miĊdzynarodowym Ğrodowisku
naukowym i zawodowym
Planowaü i realizowaü indywidualne i
zespoáowe przedsiĊwziĊcie badawcze
lub twórcze, takĪe w Ğrodowisku
miĊdzynarodowym
Samodzielnie planowaü i dziaáaü na
rzecz wáasnego rozwoju oraz
inspirowaü i organizowaü rozwój

CHEMFIZ
_U06
CHEMFIZ
_U03

P8S_UO



P8S_UU



CHEMFIZ
_U07

CHEMFIZ
_U02

Planowaü swój rozwój, systematycznie aktualizowaü wiedzĊ
interdyscyplinarną w celu poszerzania i pogáĊbiania kompetencji
wáasnych oraz inspirowaü do tego inne osoby
3
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1,2,3,4
1,2,3,4

1

1,2

innych osób


Opracowywaü programy ksztaácenia
lub szkolenia i realizowaü je z
wykorzystaniem nowoczesnych
metod i narzĊdzi

CHEMFIZ
_U08

Przekazywaü posiadaną wiedzĊ; potrafi inspirowaü, organizowaü i
nadzorowaü proces uczenia siĊ innych osób; prowadziü zajĊcia
dydaktyczne na wyĪszej uczelni

3,4

KOMPETENCJE SPOàECZNE
P8U_K

P8S_KK

P8S_KO

EFEKTY KSZTAàCENIA z Ustawy o ZSK1:
ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:
CHEMFIZ Podejmowania siĊ realizacji zadaĔ badawczych z uwzglĊdnieniem
 NiezaleĪnego badania
_K01
zasad etyki zawodowej, a takĪe spoáecznych aspektów praktycznego
powiĊkszającego istniejący dorobek
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejĊtnoĞci oraz związaną z tym
naukowy i twórczy; podejmowania
odpowiedzialnoĞci
wyzwaĔ w sferze zawodowej i
publicznej z uwzglĊdnieniem:
x ich etycznego wymiaru
x odpowiedzialnoĞci za ich skutki
oraz ksztaátowania wzorów
wáaĞciwego postĊpowania w takich
sytuacjach
UNIWERSALNE EFEKTY KSZTAàCENIA z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego2
ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:
CHEMFIZ Krytycznej oceny dorobku naukowego w dyscyplinach: chemia i/lub
- Krytycznej oceny dorobku uprawianej
fizyka oraz wkáadu wyników wáasnej dziaáalnoĞci badawczej w
_K02
dyscypliny naukowej
rozwój tych dyscyplin
- Krytycznej oceny wáasnego wkáadu w
rozwój tej dyscypliny
- Uznawania znaczenia wiedzy w
CHEMFIZ Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
rozwiązywaniu problemów poznawczych _K03
poznawczych i praktycznych
i praktycznych
Wypeániania zobowiązaĔ spoáecznych
CHEMFIZ Wypeániania zobowiązaĔ spoáecznych wynikających z bycia
badaczy i twórców
_K04
naukowcem i potrzeby inicjowania dziaáaĔ na rzecz interesu
publicznego
Inicjowania dziaáania na rzecz interesu
CHEMFIZ Wypeániania zobowiązaĔ spoáecznych wynikających z bycia
publicznego
_K04
naukowcem i potrzeby inicjowania dziaáaĔ na rzecz interesu
publicznego
4
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1,2

1,2

P8S_KR

MyĞlenia i dziaáania w sposób
przedsiĊbiorczy

CHEMFIZ
_K05

MyĞlenia i dziaáania w sposób przedsiĊbiorczy

1

Podtrzymania i rozwijania etosu
Ğrodowisk badawczych i twórczych, w
tym:
x prowadzenia badaĔ w sposób
niezaleĪny
x respektowania zasady publicznej
wáasnoĞci wyników badaĔ
naukowych z uwzglĊdnieniem
zasad ochrony wáasnoĞci
intelektualnej

CHEMFIZ
_K06

Zachowania siĊ profesjonalnie w kaĪdej sytuacji, prowadzenia badaĔ
w sposób niezaleĪny, a takĪe respektowania zasad publicznej
wáasnoĞci wyników badaĔ naukowych z uwzglĊdnieniem zasad
ochrony wáasnoĞci intelektualnej

1,2

Opis moduáów (szczegóáowe zestawienie moduáów w Zaáączniku 3):
1. zajĊcia obowiązkowe,
2. zajĊcia fakultatywne,
3. uczestnictwo w zajĊciach rozwijających umiejĊtnoĞci dydaktyczne,
4. praktyki zawodowe.

1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U. z 2016 r. poz. 64, 1010.
2. Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 26 wrzeĞnia 2016 r. , Dz. U. z 30 wrzeĞnia 2016 r., poz. 1594:
Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziomy 6 – 8
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