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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elektronika molekularna, PG_00048742

Kierunek studiów Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria materiałowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej -> Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Małgorzata Franz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Małgorzata Franz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 10.0 35.0 75

Cel przedmiotu Celem wykładu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień elektroniki molekularnej. W 
szczególności Studenci poznają podstawowe właściwości fizykochemiczne materiałów molekularnych, 
zjawiska generacji, rekombinacji i transportu nośników ładunku w takich materiałach oraz podstawy 
działania elementów elektronicznych zbudowanych na ich podstawie.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych, właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim; 
potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich 
interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie

Student potrafi pozyskiwać 
informacje dotyczące zagadnień 
elektroniki molekularnej z literatury 
obcojęzycznej, a także umie 
poddać te wiadomości krytycznej 
analizie.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_K82] posiada przygotowanie 
do czynnego uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, 
laboratoriach prowadzonych w 
języku obcym

Student poprzez lekturę książek  
anglojęzycznych dotyczących 
elektroniki molekularnej nabywa 
umiejętności płynnej komunikacji 
w tym języku.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K7_W04] posiada pogłębioną 
wiedzę w dziedzinie nauki o 
materiałach, w zakresie 
niezbędnym do opisu i rozumienia 
zależności pomiędzy składem 
chemicznym, strukturą oraz 
własnościami mechanicznymi i 
fizycznymi

Student potrafi opisać własności 
fizykochemiczne materiałów 
molekularnych, procesy generacji, 
rekombinacji i transportu nośników 
ładunku w takich materiałach oraz 
podstawy działania podstawowych 
urządzeń elektroniki molekularnej.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Wprowadzenie do przedmiotu: miniaturyzacja urządzeń elektronicznych, materiały nieorganiczne i 
organiczne w elektronice, polimery przewodzące, podstawowe elementy elektroniczne: OLED, OPV, OFET i 
ich obecność w komercyjnych urządzeniach elektronicznych. Własności elektryczne i magnetyczne 
cząsteczek. Molekularne ciało stałe: rodzaje wiązań krystalicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziaływania van der Waalsa. Stany wzbudzenia elektronowego w układach molekularnych: 
ekscytony, dyfuzyjny model migracji ekscytonów, procesy ekscytonowe. Iniekcja nośników ładunku do 
materiałów molekularnych: zjawiska kontaktowe, złącze metal-materiał molekularny, mechanizmy iniekcji: 
iniekcja termiczna, iniekcja optyczna, iniekcja ekscytonowa i tunelowa. Prądy nośników ładunku jednego 
znaku: prądy ograniczone iniekcją elektrodową, zjawisko Schottkyego, prądy ograniczone ładunkiem 
przestrzennym, prądy fotowzmocnione. Prądy nośników ładunku dwóch znaków: generacja termiczna, 
iniekcja nośników ładunku z elektrod do materiału molekularnego, fotogeneracja nośników ładunku w 
objętości, model Onsagera. Elektroluminescencja: rekombinacja bimolekularna, model Langevina, zasada 
działania, charakterystyki i parametry diody elektroluminescencyjnej (OLED). Efekt fotowoltaiczny: zasada 
działania ogniwa fotowoltaicznego (OSC) na przykładzie ogniwa jednowarstwowego, charakterystyka 
prądowo-napięciowa i podstawowe parametry ogniwa, wydajność ogniwa, ogniwa wielowarstwowe. 
Organiczny tranzystor polowy: zasada działania organicznego tranzystora polowego (OFET), 
charakterystyki prądowo-napięciowe, parametry pracy tranzystora, wybrane zastosowania OFET. 
Podsumowanie: perspektywy rozwoju elektroniki molekularnej

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące budowy materii. Student wymienia podstawowe elementy 
elektroniki. Student operuje podstawowymi pojęciami fizycznymi.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zaliczenie wykładu (forma 
pisemna)

50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. J. Godlewski, Wstęp do elektroniki molekularnej, Politechnika 
Gdańska, 2008 2. A. Köhler i H. Bässler, Electronic Processes in 
Organic Semiconductors, Willey-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
Weinheim Germany 2015

Uzupełniająca lista lektur 1. M. Pope, C.E. Swenberg, Electronic Processes in Organic Crystals 
and Polymers, Oxford, Clarendon Press, 19991. 2. K.C. Kao, W. 
Hwang, Electrical Transport in Solids, Oxford, Pergemon Press, 1981 
3. J. Kalinowski, Organic Light-Emitting Diodes, Marcel Dekker, New 
York, 2005 4. A. Chełkowski, Fizyka dielektryków, PWN, W-wa, 1976 5. 
H. Haken, H.C. Wolf, Atom i kwanty, Wprowadzenie do współczesnej 
spektroskopii atomowej, PWN, W-wa 1997 6. H. Haken, H.C. Wolf, 
Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej, PWN, W-wa 1998 
7. J. Godlewski, Własności optyczne i elektryczne molekularnych ciał 
stałych, Politechnika Gdańska, 1996 8. A. Graja, Niskowymiarowe 
półprzewodniki organiczne, WNT, W-wa, 1989 9. W. Przygodzki, A. 
Włochwicz, Fulureny i nanorurki, WNT, W-wa, 2001

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przykładowe pytania z zestawu pytań na egzamin pisemny: Co to jest polaryzowalność cząsteczki? 
Przedstaw dyfuzyjny model migracji ekscytonów w molekularnym ciele stałym. Wyprowadź wzór na 
koncentrację ekscytonów singletowych. Przedstaw charakterystyki prądowo-napięciowe i główne parametry 
charakteryzujące organiczny tranzystor polowy.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


