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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Podstawowe zagadnienia dotyczące właściwości materiałów luminescencyjnych i ich zastosowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna i
rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez studenta
w ramach poszczególnych form zajęć i
dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

ma ogólną wiedzę z zakresu materiałów
luminescencyjnych

IMT1A_W03

Udział w dyskusji, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

M_W002

zna podstawy wytwarzania materiałów
funkcjonalnych

IMT1A_W03

Udział w dyskusji, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

IMT1A_U02

Udział w dyskusji, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

IMT1A_K02

Udział w dyskusji, Prezentacja,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności: potrafi
M_U001

potrafi dobrać materiał funkcjonalny do
określonych zastosowań technicznych

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

rozumie konieczność ciągłego
podnoszenia kompetencji zawodowych
oraz ma świadomość odpowiedzialności
za podejmowane decyzje
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Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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Zajęcia
seminaryjne

ma ogólną wiedzę z zakresu
materiałów luminescencyjnych

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

potrafi dobrać materiał
funkcjonalny do określonych
zastosowań technicznych

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

rozumie konieczność ciągłego
podnoszenia kompetencji
zawodowych oraz ma
świadomość odpowiedzialności
za podejmowane decyzje

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

30 godz

Przygotowanie do zajęć

25 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

60 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS
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Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne
Podstawowe zagadnienia dotyczące właściwości materiałów luminescencyjnych i ich zastosowań.

1. Wprowadzenie – definicje podstawowych pojęć: luminescencja, materiały
luminescencyjne, centra luminescencyjne, widmo wzbudzenia i emisji.
2. Podstawowe procesy związane z luminescencją: absorpcja energii wzbudzenia,
promieniste przejście do stanu podstawowego, mechanizmy transferu energii,
schematy poziomów energetycznych.
3. Aparatura do pomiaru luminescencji – rodzaje źródeł wzbudzenia, układy detekcji,
pokazy pomiarów emisji materiałów.
4. Omówienie współczesnych materiałów luminescencyjnych na przykładzie szkieł,
polimerów i kryształów domieszkowanych lantanowcami, metalami przejściowymi
(3d3) i innymi jonami (d10, d0, s2)
5. Wybrane zastosowania materiałów luminescencyjnych – lasery na ciele stałym, w
tym krystaliczne i światłowodowe (np. Nd: YAG, Nd: YLF, Yb3+ – lasery dużej mocy),
wzmacniacze włóknowe (np. Er3+, Tm3+, Pr3+), polimery domieszkowane
barwnikami organicznymi (np. PMMA-RhB), czujniki luminescencyjne, emisja światła
białego, scyntylatory, konwersja energii słonecznej, domieszkowane nanomateriały.
6. Ćwiczenia praktyczne/pokazowe: Wzbudzenie wybranych materiałów: szkieł i
polimerów obserwacja i detekcja widma emisji.

Metody i techniki kształcenia:
Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna
prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe
pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Wykład zaliczony jest na podstawie kolokwium końcowego. Zasady zaliczeń poprawkowych na
podstawie zasad przyjętych w regulaminie studiów.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Zajęcia seminaryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego
oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna
prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa=0,8P+0,2A
gdzie:
P-prezentacja (referat)
A-aktywność na zajęciach
Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH.
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Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W przypadku pojedynczych sytuacji nieobecności dopuszcza się krótkie dodatkowe spotkania
realizowane przed lub po zajęciach oraz przekazanie studentowi materiałów. Jeżeli nastąpi dłuższa
nieobecność konieczne są spotkania realizowane w czasie przeznaczonym przez prowadzącego na
konsultacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Brak dodatkowych wymagań – zagadnienia związane z programem zajęć zostaną przedstawione w
formie wykładów przez osobę prowadzącą.
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Informacje dodatkowe
Wybrane przez studenta tematy mogą być rozszerzone w ramach konsultacji.
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