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Opis efektów kształcenia dla modułu  

Nr efektu 
kształcenia 

Student, który zaliczył moduł  
wie/umie/potrafi  

Symbol 
efektu  

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia  

1  
 

ma wiedzę o charakterze podstawowym na światowym po-
ziomie dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej lub dyscyplin 
naukowych, związanych z obszarem prowadzonych badań. 

TC_W_01 
IC_W_01 

seminarium; egzamin 

2  
ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę o charakterze 
szczegółowym, związaną z obszarem prowadzonych badań, 
której źródłem są w szczególności publikacje o charakterze 
naukowym, obejmujące najnowsze osiągnięcia nauki w ob-
szarze prowadzonych badań 

TC_W_02 
IC_W_02 

seminarium; egzamin 

3  
potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działal-
nością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, 
oraz dokonywać właściwej selekcji i interpretacji tych infor-
macji 

TC_U_01 
IC_U_01 

seminarium 

4  
potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać kry-
tycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze 
twórczym - własnych i innych twórców – i ich wkładu w roz-
wój reprezentowanej dyscypliny; w szczególności, potrafi 
ocenić przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac 
teoretycznych w praktyce 

TC_U_02 
IC_U_02 

seminarium 

5  
potrafi praktycznie wykorzystać i udoskonalić metody badaw-
cze oraz uzyskiwać dane właściwe dla dziedziny, w której 
prowadzone są badania naukowe, na poziomie zaawansowa-
nym lub specjalistycznym 

TC_U_06  
IC_U_06  

materiały przygotowa-
ne na seminarium 

Treści modułu (program zajęć)  

1. Podstawy matematyczne: elementy rachunku prawdopodobieństwa; typowe rozkłady prawdopodo-
bieństwa; momenty rozkładu; funkcje tworzące, funkcje charakterystyczne; transformacje Fouriera, 
delta Diraca i inne przydatne funkcje matematyczne. 

2. Elementy teorii grafów i krat. 



 

3. Interpretacja pomiarów szybkozmiennych wielkości fizycznych; funkcje korelacji i autokorelacji oraz ich 
zastosowania w interpretacji wyników pomiarów fizycznych. 

4. Równanie koagulacyjne Smoluchowskiego i jego zastosowania w teorii agregacji i polimeryzacji. 
5. Metody symulacji komputerowych; metoda Monte-Carlo i jej odmiany. 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe  

 
 
 

Zalecana literatura i pomoce naukowe  

Jos Keurentjes, Thierry Meyer (pod redakcją), Handbook of Polymer Reaction Engineering, Wiley-VCH, 
2005. 
Artykuły źródłowe wskazane przez prowadzącego. Oprogramowanie specjalistyczne autorstwa S. Sosnow-

skiego (J.Chem Educ., 2013, 90 (6), 793–795)  

Nakład pracy doktoranta (bilans punktów ECTS)  

Forma nakładu pracy doktoranta (udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć, przygotowanie 

prezentacji, przygotowanie do zaliczenia, przygotowanie do egzaminu, egzamin itp.)  
Obciążenie 
doktoranta 

[h]  

udział w zajęciach 10 

przygotowanie seminarium 15 

seminarium/ egzamin 1 

  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  26 

Punkty ECTS za moduł  1 

Warunki zaliczenia modułu i ocena końcowa (OK): 

Studenci wysłuchają wykładu, a zaliczenie (egzamin) polegać będzie na krytycznym zreferowaniu treści w 
wybranych artykułach źródłowych wskazanych przez prowadzącego, w formie seminarium. Ocenę wystawia 
prowadzący seminarium. 

 

Uwagi: 

 

 


