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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu  

Nazwa modułu Układy optyki zintegrowanej 

Nazwa modułu w języku angielskim Integrated optics systems 

Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 

 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Elektrotechnika 

Poziom kształcenia II stopień 

(I stopień / II stopień) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne 

(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność Elektronika i Telekomunikacja 

Jednostka prowadząca moduł 
Katedra Telekomunikacji Fotoniki i 
Nanomateriałów 

Koordynator modułu dr inż. Tomasz Kaczmarek 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

kierunkowy 

(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  nieobowiązkowy 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr semestr II 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

semestr zimowy 

(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne 
Optoelektronika, teoria pola 
elektromagnetycznego 

(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  nie 

(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 4 

 

 



Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 30   30  



C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z matematyczno-fizycznym opisem propagacji fal 
elektromagnetycznych w falowodach planarnych oraz przykładowymi układami wykonanymi w 
technologii optyki zintegrowanej. 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

W_01 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat aparatu 
matematyczno-fizycznego opisującego propagację 
fal elektromagnetycznych w falowodach planarnych. 

w 
K_W01 
K_W06 

T2A_W01 
T2A_W06 

W_02 
Ma ugruntowaną wiedzę na temat rozkładów 
modowych w falowodach planarnych. 

w 
K_W01 
K_W06 

T2A_W01 
T2A_W06 

W_03 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat przykładowych 
realizacji układowych wykonanych w technologii 
optyki zintegrowanej.  

w 
K_W01 
K_W06 

T2A_W01 
T2A_W06 

U_01 
Potrafi przeanalizować jak zmieniają się właściwości 
propagacyjne falowodów planarnych pod wpływem 
zmian geometrii oraz składu chemicznego struktury. 

p K_U07 
T2A_U07 
T2A_U08 

U_02 
Potrafi określić zmiany właściwości propagacyjnych 
falowodów planarnych pod wpływem zmian długości 
fali. 

p K_U07 
T2A_U07 
T2A_U08 

K_01 

Zdaje sobie sprawę z pozytywnych skutków jakie 
niesie ze sobą wdrażanie technologii optyki 
zintegrowanej jednak ma również świadomość 
zagrożeń w aspekcie pozatechnicznym tego rodzaju 
działalności inżynierskiej. 

w/p K_K01 
T2A_K01 
T2A_K02 

 

 

Treści kształcenia: 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1 
Równania Maxwella jako narzędzie opisujące propagacje fal 
elektromagnetycznych 

W_01 

2 Fale elektromagnetyczne na granicy dwóch dielektryków W_01 

3 Rodzaje falowodów wykorzystywanych w układach optyki zintegrowanej W_02 

4 Rodzaje modów występujące w falowodach planarnych W_02 

5 Równanie falowe w falowodach planarnych W_01 

6 Mody prowadzone w falowodach planarnych W_02 

7 Analizator widma częstotliwości radiowej W_03 

8 
Monolityczne źródło światła wykorzystujące technikę zwielokrotnienia z 
podziałem długości fali 

W_03 

9 Konwerter analogowo-cyfrowy W_03 

10 Dopplerowski miernik prędkości wykonany w technologii optyki zintegrowanej W_03 

11 
Głowica odczytująca dysko optyczny wykonana w technologii optyki 
zintegrowanej 

W_03 

12 Czujnik temperatury wykonany w technologii optyki zintegrowanej W_03 

13 Czujnik wysokiego napięcia wykonany w technologii optyki zintegrowanej W_03 

14 
Miernik długości fali oraz analizator widma wykonany w technologii optyki 
zintegrowanej 

W_03 

15 
Propozycje czujników chemicznych wykonanych w technologii optyki 
zintegorwanej 

W_03 
K_01 



 

 
2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych 

Nr zajęć 
lab. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

   

   

 
4. Charakterystyka zadań projektowych 
W ramach projektu student przeprowadza badanie wpływu zmian długości fali, geometrii oraz składu 

chemicznego poszczególnych warstw wybranego typu falowodu planarnego na jego właściwości 
propagacyjne. 

W ramach realizacji projektu student realizuje następujące efekty kształcenia dla modułu: 
U_01, U_02, K_01. 

5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Sprawdzian zaliczeniowy 

W_02 Sprawdzian zaliczeniowy 

W_03 Sprawdzian zaliczeniowy 

U_01 Projekt 

U_02 Projekt 

K_01 Sprawdzian zaliczeniowy, projekt 

 



 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywności 

obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 30 

2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 1 

5 Udział w zajęciach projektowych 30 

6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
61 

(suma) 
10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 
2,44 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 

14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 19 

18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 39 

(suma) 
21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 
1,56 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  100 

23 Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 

24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 55 

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

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
2,2 
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