UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Fizyki

PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA.
STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE.

O WYDZIALE
Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której siedziba – Collegium Physicum
na Morasku – jest jednym z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce.
W obecnej postaci Wydział Fizyki ukształtował
się podczas restrukturyzacji UAM. Najpierw,
w roku 1977, po podziale Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii, a następnie (w roku 1993) po
podziale Wydziału Matematyki i Fizyki. Struktura organizacyjna Wydziału ma charakter mieszany, instytutowo-zakładowy i obejmuje dwa
instytuty: Instytut Akustyki i Instytut Obserwatorium Astronomiczne oraz 20 zakładów naukowych realizujących określoną tematykę badawczą.

Główne kierunki aktywności naukowej Wydziału to
przede wszystkim badania teoretyczne i eksperymentalne z zakresu ﬁzyki ciała stałego, w tym
układów mezoskopowych, materii miękkiej, bioﬁzyki, optyki atomowej i molekularnej, optyki kwantowej i informatyki kwantowej oraz badania astronomiczne. Na Wydziale intensywnie rozwijane są
badania o charakterze aplikacyjnym w takich
dziedzinach jak akustyka i optometria. Ogromny
potencjał aparaturowy Wydziału stanowią laboratoria spektroskopii NMR, EPR i NQR, ultraszybkiej
spektroskopii optycznej, wydziałowe laboratorium
badań strukturalnych i wiele innych. Duże znaczenie dla Wydziału ma współpraca z Centrum
NanoBioMedycznym, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału.

WYDZIAŁ W LICZBACH
ok. 800 studentów i 70 doktorantów
ponad 200 pracowników
naukowo-dydaktycznych
6 laboratoriów dydaktycznych

2 budynki – główna siedziba Wydziału
na campusie Morasko oraz Instytut
Obserwatorium Astronomiczne przy
ul. Słonecznej
ponad 4000 artykułów naukowych
oraz prawie 80
2000-2016)

STUDIA DOKTORANCKIE
Wydział Fizyki prowadzi studia doktoranckie
w dziedzinie nauk ﬁzycznych w następujących
dyscyplinach naukowych: ASTRONOMIA, BIOFIZYKA
i FIZYKA. Wydział prowadzi także we współpracy
z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN i Centrum
NanoBioMedycznym interydscyplinarne, środowiskowe studia doktoranckie. Oferta studiów zwiazana
jest ściśle z tematyką badań prowadzonych
na Wydziale. W ramach studiów doktoranckich na
Wydziale studiuje ok. 70 doktorantów.

STUDIA PODYPLOMOWE
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią trwają 3
semestry i obejmują 520 godzin nauczania. Przeznaczone są głównie dla nauczycieli i umożliwiają
zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Obecnie studiuje na nich ok. 50 osób.

KURSY AKADEMICKIE

Wydział prowadzi szereg kursów, finansowanych głównie
z funduszy europejskich.

SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2015/2016
STUDIA STACJONARNE

AKUSTYKA
AKUSTYKA spec. PROTETYKA SŁUCHU
I OCHRONA PRZED HAŁASEM
ASTRONOMIA
BIOFIZYKA
BIOFIZYKA spec. BIOFIZYKA
MOLEKULARNA
BIOFIZYKA spec. OPTYKA OKULAROWA
Z OPTOMETRIĄ
FIZYKA
FIZYKA MEDYCZNA
OPTOMETRIA
APLIKACJE INTERNETU RZECZY

/studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem
Ekonomicznym/

TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE
/kierunek inżynierski/
REŻYSERIA DŹWIĘKU

I ST. II ST.

STUDIA NIESTACJONARNE

AKUSTYKA
AKUSTYKA spec. PROTETYKA SŁUCHU
BIOFIZYKA spec. OPTYKA OKULAROWA
Z OPTOMETRIĄ
OPTOMETRIA
REŻYSERIA DŹWIĘKU
Stan na dzień: 10.02.2016
Aktualne informacje na temat kierunków i specjalności:
www.rekrutacja.amu.edu.pl

I ST.

II ST.

CZEGO I JAK UCZYMY
Wydział posiada nowoczesną bazę dydaktyczną,
której najważniejszą częścią są bardzo dobrze
wyposażone pracownie i laboratoria. Oprócz
typowych pracowni ﬁzycznych Wydział posiada
szereg specjalistycznych i nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych, w tym studio nagrań, komorę
bezechową, nowoczesną pracownię ﬁzyki widzenia
i optometrii, pracownię protetyki słuchu, nowoczesną pracownię elektroniki cyfrowej, urządzeń

mobilnych i wiele innych. W laboratoriach tych
w niewielkich grupach studenci wykonują ciekawe
doświadczenia przy użyciu najnowszych technologii i unikatowego sprzętu. We wszystkich specjalnościach prowadzonych na Wydziale zainteresowani studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę
i doświadczenie w ośrodkach zagranicznych
w ramach programów wymiany studentów (m.in.
program ERASMUS).

CO PO STUDIACH
Wszystkie kierunki studiów Wydziału Fizyki doskonale przygotowują najzdolniejszych studentów do
pracy naukowej zarówno w kraju, jak i za granicą.
Nasi absolwenci pracują na wielu renomowanych
uczelniach i w wiodących instytucjach badawczorozwojowych. Absolwenci w trakcie studiów
nabywają szereg umiejętności praktycznych i stają
się specjalistami w takich dziedzinach, jak: akusty-

ka (protetyka słuchu i ochrona przed hałasem),
reżyseria dźwięku (praca w studiach nagrań),
optyka okularowa, optometria, ﬁzyka medyczna,
informatyka (programowanie, bazy danych, układy
elektroniki cyfrowej, administracja systemów,
marketing internetowy). Wieloletnie analizy karier
naszych absolwentów pokazują, że nie mają oni
kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia.

NASZE OSIĄGNIĘCIA
Wydział Fizyki UAM Poznań posiada kategorię naukową A w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla 4 kierunków
studiów (ﬁzyka, bioﬁzyka, akustyka, optometria).
Znaleźliśmy się w grupie 25 najlepszych wydziałów
w Polsce, wyróżnionych przez MNiSW za jakość
kształcenia, stając się jedynym wydziałem ﬁzyki na
tej niezwykle prestiżowej liście. Sześcioro studentów
naszego wydziału zostało w 2013 r. laureatami prestiżowych studenckich grantów badawczych Generacja
Przyszłości, a od 2010 r. nasi studenci aż 5 razy
z rzędu znaleźli się w czołówce (Top 5) Europy konkursu Google Online Marketing Challenge.

PO ZAJĘCIACH

Dane kontaktowe dla kandydatów na studia:
Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań, tel.: 61 829 51 52
studia stacjonarne: 61 829 51 52, studia niestacjonarne: 61 829 51 53
studia stacjonarne i niestacjonarne – akustyka: 61 829 51 12

WYDZIAŁ FIZYKI

NOTATKI

os. Różany
Potok

Instytut Nauk
Politycznych
i Dziennikarstwa

Dzię
g

Opieńskiego

ulto
wsk
a

ielow
a

Um

Szeligowskiego

Strużyńskieg

PST - TRAMWAJ

os. Stefana
Batorego

go

87
98

Coll.
Geologicumm
Maków
Polnych
Coll.
Geographicum

o

BUS

Szw
eyk
ows
kie

Naramowicka

Coll.
Historicum

Um
ulto
wsk
a

KAMPUS
MORASKO

Co
Chell.
micu
m
Coll
.
Biol
ogic
um
Co
Matll.
hem
atic
um
Coll
.
Phy
sicu
m

GPS

52º28’03’’ N
16º55’45’’ E

WYDZIAŁ FIZYKI

