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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obej-
mującą optykę, pole elektromagnetyczne, termodynami-
kę, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawo-
wych zjawisk fizycznych występujących w źródłach emi-
tujących promieniowanie elektromagnetyczne. 

IB1_W02 

W02 
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy 
Systemów laserowych. 

IB1_W02 
IB1_W09 

W03 
Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji 
interferometrów oraz inżynierii ich wytwarzania. 

IB1_W02 
IB1_W09 

W04 
Student ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania 
i inżynierii jakości. 

IB1_W10 

W05 
Student ma elementarną wiedzę w zakresie nieniszczą-
cych metod badań materiałów. 

IB1_W10 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi pozyskiwać informacje na temat zagad-
nień interferometrii z literatury i innych źródeł jak również 
potrafi integrować pozyskane informacje i interpretować 
je. 

IB1_U01 

U02 
Student potrafi dokonać klasyfikacji systemów lasero-
wych oraz zna ich podstawowe charakterystyki. 

IB1_U01 

U03 

Student potrafi właściwie dobrać techniki interferome-
tryczne do wykrywania i identyfikacji wad materiałów i 
dokonać oceny zagrożenia spowodowanego tymi wa-
dami. 

IB1_U13 
IB1_U23 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształca-
nia się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia pody-
plomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodo-
wych, osobistych i społecznych. 

IB1_K01 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

Elementy teorii pola elektromagnetycznego i optyki..  Fizyka laserów. Promieniowanie 
elektromagnetyczne. Koherencja źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Kon-
strukcje systemów laserowych. Charakterystyka promieniowania laserowego. Wprowa-
dzenie do interferometrii klasycznej i laserowej. Koherencja czasowa, koherencja prze-
strzenna. Metody interferencyjnego kodowania i dekodowania informacji. Klasyczna 
Interferometria laserowa, zasada działania, zastosowanie. Interferometria siatkowa, za-
sada działania, zastosowanie. Interferometria plamkowa, zasada działania, zastosowa-
nie. Interferometria holograficzna, zasada działania, zastosowanie. Wykorzystanie inter-
ferometrycznych systemów do kontroli struktur inżynierskich. Kontrola przemysłowa, 
tomografia interferencyjne. Inne zastosowania laserów w miernictwie. 

projekt Realizacja zadanego projektu z zakresu treści prowadzonego wykładu. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x    

W02   x x   

W03   x x   

W04   x    

W05   x x   

U01    x   

U02    x   

U03    x   

K01      x 

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Kolokwium zaliczeniowe. Uzyskanie co najmniej 50 pkt na 

100 pkt możliwych. 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie oceny z zadanych i wykonanych zadań projekto-

wych 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30  15   

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2  2   h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

49 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,0 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,0 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3  
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