
 
UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU  

Fizyki, Matematyki i Informatyki 
nr 56/2019 

z dnia 03.07.2019r. 

w sprawie dostosowania programów studiów kierunków prowadzonych  
na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej  

(od 1 października 2019r. dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Fizyki - Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 
2019 r.nr 2/o/01/2019, Uchwała Senatu PK z 27 marca 2019 r. nr 25/d/03/2019 w 

sprawie prowadzenia studiów na kierunku fizyka techniczna oraz Uchwała 
Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 marca 2019 r. nr 27/d/03/2019 w sprawie 

prowadzenia studiów na kierunku nanotechnologie i nanomateriały) 

do wymagań ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Na podstawie § 8 ust. 3 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 29 maja 
2019 r. nr 48/d/05/2019 w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania programów 
studiów pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Krakowskiej, postanawia się, 
co następuje: 

§ 1 
Rada Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej wnioskuje do 
Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie dostosowania do wymagań ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r . – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce programów studiów 
następujących kierunków: 

 

1. Fizyka techniczna – studia stacjonarne,  stopień pierwszy,   

profil ogólnoakademicki: 

 

1) Tabela opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów pierwszego stopnia (załącznik 

nr 1.1); 

2) Opis programu studiów (załącznik nr 1.2); 

3) Plan studiów i karty przedmiotów:  

a) dla specjalności Fizyka medyczna (załącznik 1.3.1)   

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3151 

b) dla specjalności Modelowanie komputerowe (załącznik 1.3.2):  

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3148 

c) dla specjalności Nowoczesne materiały i nanotechnologie (załącznik 1.3.3)   

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3149  

d) dla specjalności Technologie multimedialne (załącznik 1.3.4)   

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3039 
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2. Fizyka techniczna – studia stacjonarne, stopień drugi,  

profil ogólnoakademicki: 

 
1) Tabela opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów drugiego stopnia (załącznik nr 

2.1a, 2.1b); 

2) Opis programu studiów (załącznik nr 2.2); 

3) Plan studiów i karty przedmiotów:  

a) dla specjalności Fizyka medyczna (załącznik 2.3.1) 

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3155 

b) dla specjalności Komputerowa analiza obrazu i sygnału (załącznik 2.3.2):  

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3156  

c) dla specjalności Modelowanie komputerowe (załącznik 2.3.3):  

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3152  

d) dla specjalności Nowoczesne materiały i nanotechnologie (załącznik 2.3.4):  

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3153 

e) dla specjalności Technologie multimedialne (załącznik 2.3.5)   

http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3154 
 

f) dla specjalności Computer Modelling (załącznik 2.3.6) 
http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3157 
 

 

 

3. Nanotechnologie i nanomateriały – studia stacjonarne, stopień pierwszy, 

profil praktyczny: 

 
1) Tabela opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia 

(załącznik nr 3.1); 

2) Opis programu studiów (załącznik nr 3.2); 

3) Plan studiów i karty przedmiotów:  

a) dla specjalności Inżynieria nanostruktur (załącznik nr 3.3); 

                      http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=3159 

 

§ 2 
Programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są 
obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 
2019/2020 i w latach następnych. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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