Załącznik nr 10
do Umowy o staż

Efekty osiągnięte podczas trwania stażu
Wypełnia Opiekun stażu w zakładzie pracy (proszę wybrać odpowiedni efekt i zaznaczyć, jeżeli stażysta osiągnął go
w stopniu co najmniej dostatecznym)
Astronomia I stopnia
K_W01 posiada wiedzę o podstawowych koncepcjach, zasadach i teoriach fizyki, a także ich historycznym
rozwoju znaczeniu dla postępu nauk przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
K_W03 zna podstawowe metody teoretyczne w zastosowaniu do fizyki klasycznej oraz zna podstawy metod
obliczeniowych
K_W04 zna jednostki układu SI, zna jednostki stosowane w astronomii; zna elementy teorii niepewności
pomiarowych w zastosowaniu do eksperymentów fizycznych oraz obserwacji astronomicznych
K_W06 zna prawa rządzące zjawiskami astronomicznymi, zna budowę i ewolucję poszczególnych
składowych wszechświata na rozmaitych skalach, od układu planetarnego, poprzez gwiazdy, galaktyki, po
skalę kosmologiczną
K_W07 rozumie rolę eksperymentu fizycznego, metod teoretycznych oraz symulacji komputerowych w
metodologii badań naukowych; ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i
metodologicznych w badaniach naukowych, zna podstawowe techniki obserwacji astronomicznych
K_W08 zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
K_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu poznanych dziedzin nauki dyscyplin naukowych
K_U02 potrafi posługiwać się aparatem matematycznym i metodami numerycznymi w opisie i
modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych, posiada umiejętność ilościowego szacowania i ma świadomość
przybliżeń w opisie rzeczywistości
K_U05 potrafi skompilować uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy
K_U07 potrafi posługiwać się terminologią astronomiczną, potrafi wypowiadać się na temat aktualnych
badań astronomicznych
K_U08 potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze osiągnięcia z zakresu astronomii
K_U09 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej i popularno-naukowej, przede
wszystkim w języku angielskim
K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
K_K02 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy, potrafi dotrzymywać
terminów
K_K03 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; ma
świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej (plagiat, autoplagiat, fałszowanie
danych)
K_K04 potrafi formułować opinie na temat współczesnych zagadnień fizycznych i astronomicznych,
rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć astronomii
K_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

________________________________________________________________________________________________
Data, podpis i dane Opiekuna stażu

(wyciąg z kierunkowych efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego programu kształcenia dostępnych na stronie WFAiIS UMK
http://wwwold.fizyka.umk.pl/wfaiis/files/EfKszta_Astronomia_Ist_2015.pdf)

