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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L401 - Psychologia i socjologia pracy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi teoriami socjologii współcze-
snej, metodami i technikami badań. Zdobycie umiejętności zastosowania wyuczonych treści 
do rozwiązywania problemów praktycznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach wykładowych, przygotowanie samodziel-
nego opracowania wybranej koncepcji socjologicznej. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pracy indywidualnej i zaliczenie kolo-
kwium. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Jednostka i społeczeństwo. Człowiek jako element struktury społecznej – normy, wartości  
i zwyczaje. Teoria grup społecznych. Rodzaje grup społecznych i ich funkcje. Psychospo-
łeczne zasady efektywnej pracy w odmiennych grupach społecznych i róŜnych społeczno-
ściach. Społeczna potrzeba sukcesu i samorealizacji zawodowej. Techniki „employeeship”. 
Zachowania potęgujące inicjatywę, kreatywność i odpowiedzialność w miejscu pracy. Testy 
predyspozycji pracowniczych i wykresy motywacyjne – metoda T. Hendriksona. Teorie roli 
kierowniczej, koncepcje wypalania się kierowników. Rynek pracy – umiejętności autokreacji, 
aktywne poszukiwanie pracodawcy. Społeczna specyfika zawodu inŜyniera.  

Literatura podstawowa  
[1] Sztompka, P.; Socjologia. Wyd. Znak, Kraków 2004. 
[2] Turner J.; Socjologia. Koncepcja i ich zastosowania. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Aronson E.; Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 2006. 
[2] Garratt T.; NLP zwycięzców. Helion, Gliwice 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L402 - Etyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawowymi sposobami etycznego  nor-
mowania ludzkich działań ze szczególnym uwzględnieniem problemów techniki i praktyki 
inŜynierskiej. Ukształtowanie świadomości roli społecznej i obowiązków zawodowych inŜy-
niera oraz postawy odpowiedzialności. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie jednego przypadku lub pro-
jektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Etyka i moralność; podstawowe pojęcia. Podmiot moralny: sumienie i racjonalność, wolność  
i odpowiedzialność.Model ludzkiego działania i trzy sposoby jego normowania. NajwaŜniej-
sze kierunki etyki współczesnej. Etyka charakteru i jej historyczne źródła. Etyka obowiązków 
i jej odmiany. Etyka skutków, utylitaryzm. Etyka chrześcijańska. NajwaŜniejsze obowiązki 
inŜyniera w świetle kodeksów: FEANI, IEEE, SIMP i innych. Bezpieczeństwo publiczne. Lo-
jalność wobec pracodawcy i jej granice, konflikty interesów. Obowiązek stałego rozwoju i 
dąŜenia do doskonałości zawodowej. Realizm i niezaleŜność w osądach  
i orzeczeniach zawodowych. Obowiązek otwartości na krytykę. Bezpieczeństwo i organizacja 
miejsca pracy. Zasada podmiotowości w kierowaniu ludźmi. Idea odpowiedzialności jako 
uzupełnienie podejścia kodeksowego. Warunki odpowiedzialnego działania. Analiza znanych 
katastrof i wypadków  w świetle kodeksów etyki inŜynierskiej. Rola praktycznego osądu za-
wodowego i błędy w sztuce inŜynierskiej.  

Literatura podstawowa     
[1] Singer P. (red.); Przewodnik po etyce. KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1998. 
[2] Pyka M.; Etyka inŜynierska. Studia przypadków z komentarzami. Interdyscyplinarne  
     Centrum Etyki UJ, Kraków 2010. 
[3] Martin M., Schinzinger R.; Ethics in Engineering. The McGraw-Hill Companies, New            
     York 1996. 
Literatura  uzupełniaj ąca                                
[1] Andersen S.; Wprowadzenie do etyki. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2003. 
[2] Anzenbacher A.; Wprowadzenie do etyki. Wyd. WAM, Kraków 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Marek Pyka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L403 – Komunikacja interpersonalna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z psychologicznymi i systemowymi aspektami 
zachowań komunikacyjnych; nabycie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej  
w grupach i organizacjach; zapoznanie się z podstawowymi technikami negocjacyjnymi. 

Metody dydaktyczne: udział w wykładzie o charakterze problemowym i konwersatoryjnym. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie w formie pisemnego testu wyboru  
i uzupełnień. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Człowiek w otoczeniu społecznym - podstawowy psychologii społecznej. Cele, cechy, mode-
le teoretyczne procesu komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Komunikacja mię-
dzykulturowa. Wpływ emocji na proces komunikacji. Bariery poprawnej komunikacji. Prze-
bieg procesów komunikacji w grupie i organizacji. Techniki kierowania grupą. Konflikty  
i ich rozwiązywanie. Negocjacje – podstawowe złoŜenia, fazy, przygotowanie do negocjacji; 
role z zespole negocjacyjnym; wybrane techniki negocjacyjne. Techniki wywierania wpływu. 
Autoprezentacja. Cele i zadania public relation – działania i techniki promocyjne. Charaktery-
styka przemian na współczesnym rynku – zasady przygotowania CV, listu motywacyjnego, 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

Literatura podstawowa  
[1] Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B.; Psychologia społeczna. Gdańskie Wydawnic-

two Psychologiczne, Gdańsk 2002. 
[2] McKay M. i in.; Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psy-

chologiczne,  Gdańsk 2001. 
[3] Lary M.; Wywieranie wraŜenia na innych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  

Gdańsk 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Cianciarska J., Uścińska B.; Komunikowanie się z mediami w praktyce. Wyd. ASTRUM, 

Wrocław 1999. 
[2] Stankiewicz J.; Komunikowanie się w organizacji.  Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. Jacek Jaśtal 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L404 - Ekonomia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania gospodarki i jej 
podstawowych praw oraz rynku finansowego. Poznanie zagadnień związanych  
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej oraz procedur związanych  
z tworzeniem firmy i ich finansowania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   przygotowanie projektu z zakresu problematyki 
przedstawionej na zajęciach. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola państwa w procesach gospodarczych wg. koncepcji róŜnych szkół ekonomicznych, np. 
liberalizm ekonomiczny, monetaryzm. Cechy gospodarki rynkowej: własność i metody prywa-
tyzacji, mechanizm rynkowy, inflacja i bezrobocie, przyczyny i sposoby przeciwdziałania. 
Rynek pienięŜny: istota i formy pieniądza – wartość pieniądza w czasie, Bank Centralny i 
jego polityka pienięŜno-kredytowa, banki komercyjne – poŜyczki i kredyty bankowe, formy 
rozliczeń bezgotówkowych. Rynek kapitałowy: giełda papierów wartościowych i jej funkcjo-
nowanie ,papiery wartościowe i ich charakterystyka, kontrakty terminowe, fundusze powier-
nicze i ich rodzaje. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej – podstawowe formy prawne, 
grupy kapitałowe, fuzje, przejęcia i transakcje wykupu; rola  
i zadania biznes planu; strategie finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce i UE – 
koszt i struktura kapitału; wynik finansowy, przychody koszty i ich rodzaje. Makro-obszar go-
spodarowania: PKB, DN  i ich podział, budŜet państwa- dochody i wydatki, deficyt  
a charakter polityki fiskalnej państwa, wzrost gospodarczy a wahania koniunkturalne i ich 
przyczyny. 

Literatura podstawowa   
[1] Begg D.; Ekonomia. PWE, Warszawa 1992. 
[2] Czarny B.; Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Mishkin F.S.; Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. PWN, Warszawa 

2002. 
[2] Dębski S.; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. WSiP, Warszawa 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Barbara Karcz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa przed-
miotu L001 - Ochrona własno ści intelektualnej 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopnia IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z problematyką ochrony własności intelektualnej oraz własności 
przemysłowej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pisemny test zaliczeniowy. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie własności intelektualnej. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Twórcy 
i współtwórcy jako podmioty praw autorskich. Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwo-
lony uŜytek utworów chronionych. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. Status 
prawny prac dyplomowych, programów komputerowych, baz danych. Obrót cywilnoprawny w 
zakresie prawa autorskiego. Naruszenie praw autorskich. Własność przemysłowa: wynalazek, 
wzór uŜytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia 
układów scalonych. Nabycie patentu na wynalazek. Prawo ochronne na wzór uŜytkowy. Pra-
wo z rejestracji wzoru przemysłowego i topografii układów scalonych. Prawo ochronne na 
znak towarowy. Ochrona prawna własności przemysłowej. 
Literatura podstawowa  
[1] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 /tekst jednolity, Dz. U. 

z 2000 r. Nr 80, poz. 904/ z późn. zmianami. 
[2] Ustawa prawo własności przemysłowej z 30.06.2000 r. /tekst jednolity, Dz. U. z 2003 r.    

Nr 119, poz. 1117/ z późn. zmianami. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Golat R.; Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. C. H. BECK, Warszawa 2006.  
[2] Golat R.; Prawo autorskie. Poradnik dla twórców. Wyd. ABC,  Warszawa 2004. 
[3] Nowińska E., Promińska U., du Vall M.; Prawo własności przemysłowej. LexisNexis, 

Warszawa 2008. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Maria Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L002 - Bezpiecze ństwo pracy i ergonomia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z treściami merytorycznymi przedmiotu. Zdo-
bycie podstawowej wiedzy na temat ergonomii i bezpieczeństwa pracy. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach wykładowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Źródła ergonomii: podstawy przyrodnicze i społeczne. Ergonomia – podstawowe teorie oraz 
główne nurty i metody. Nowoczesne koncepcje zarządzania w miejscu pracy. Umiejętność 
oceny ryzyka zawodowego związanego z róŜnymi formami pracy inŜyniera. Metody budowa-
nia kultury bezpieczeństwa w pracy, analiza barier i trudności. Zjawisko „wypalenia” zawo-
dowego. Mobbing. 

Literatura podstawowa  
[1] Covey S.; 7 nawyków skutecznego działania. Wyd. Rebis, Poznań 2007. 
[2] Kotarbiński T.; Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Łódź-Wrocław 1955.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Koradecka D. (red. nauk.); Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP, Warszawa 1999. 
[2] Szlęzak J., Szlęzak N.; Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wyd. AGH, Kraków 2005 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L003 - Technologie informacyjne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 1 1 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń 1 1 W9 + Lk9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozu-
mianymi technologiami informacyjnymi zarówno teoretyczne poprzez wykłady, jak i na dro-
dze realizacji zadań praktycznych na laboratoriach komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  multimedialny wykład zarówno informacyjny, jak równieŜ i problemo-
wy, aktywizujący studentów, udział studentów w zajęciach laboratoryjnych pozwalających na 
nabycie umiejętności praktycznych związanych z obsługa komputera w zaawansowanym 
stopniu poprzez realizację ćwiczeń w oparciu o przygotowane do zajęć skrypty, a następnie 
sporządzenie przez studenta sprawozdania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  warunkiem zaliczenia laboratorium jest obecność 
na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kaŜdego z  realizowanych w 
ramach laboratorium projektów. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest obecność na 
minimum 70% zajęć. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z laboratorium (Z) x 0.75 + wynik testu z wykładów 
(W) x 0.25. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie technik informacyjnych i ich przydatności w pracy inŜyniera. Istota działania kompu-
tera: integracja warstwy logicznej (logika matematyczna) i elektronicznej (tranzystor – bramki 
logiczne – układy scalone). Sprzęt i podstawowe funkcje oprogramowania. Architektura 
komputera oraz uŜytkowe urządzenia peryferyjne – funkcje uŜytkowe.  
Systemy operacyjne i oprogramowanie uŜytkowe. Sieci komputerowe: rodzaje sieci, model 
OSI, usługi sieciowe. Korzyści i zagroŜenia związane z korzystaniem z sieci komputerowych. 
Podstawy technik multimedialnych: przetwarzanie obrazów – grafika rastrowa i wektorowa, 
animacja. Bazy danych: modele, schematy logiczne i fizyczne, diagramy ER, podstawowe 
przykłady zastosowań. 
Laboratoria  
Aplikacje uŜytkowe MS Office: Word, Excel, Power Point, Access. Współpraca oraz komuni-
kacja pomiędzy aplikacjami. Elementy języka Visual Basic for Application wzbogacające 
aplikacje pakietu MS Office o automatyczne, zdefiniowane przez uŜytkownika automatyczne 
procedury. Grafika wektorowa i rastrowa. Przetwarzanie obrazów cyfrowych: podstawowe 
filtracje, maski, fotomontaŜ. Wykorzystanie obrazu w dokumentach drukowanych oraz pre-
zentacjach multimedialnych. Podstawy języka HTML z elementami CSS i PHP. Tworzenie 
prostych stron internetowych. Korzystanie z baz danych. 

Literatura podstawowa  
[1] Karpisz D., Wojnar L.; Podstawy informatyki. Wyd. PK, Kraków 2005. 
[2] Meyer E.; CSS Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Helion, Gliwice 

2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Musciano C., Kennedy B.; HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny. Helion,  Gliwice 
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2001. 
[2] Kurose J. F.; Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Wydawnictwo 

Helion, Gliwice, 2006. 
[3] Biernat J. ; Architektura komputerów. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Aneta Gądek-Moszczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej M7 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu                                L004 -  Język angielski 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C30 
C30 
C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C18 
C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
1 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: sem.1 - zaliczenie wstępnego testu kwalifi-
kacyjnego; sem.2 - zaliczenie semestru 1 z j. angielskiego; sem.3 - zaliczenie sem.2; sem.4 - 
zaliczenie sem.3; sem.5 -zaliczenie sem.4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno-
leksykalnego. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pi-
sanych, z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, przygotowywanie prac domowych, 
samodzielne opracowanie 5 tekstów oryginalnych, tzw. lektur. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testów i lektur. 
Ocena ko ńcowa  ocena z ćwiczeń po kaŜdym semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, uŜywania czasów do 
opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie róŜnych form strony 
biernej, okresów warunkowych, struktury ‘wish’, mowy zaleŜnej, a takŜe wyraŜeń zawierają-
cych ‘gerunds’, ’infinitives’, past modals, ‘would rather’, ‘had better’, ‘used to’, ‘be used to’, 
‘have sth done’. Materiał leksykalny w oparciu o tematy dotyczące cech osobowości, mody, 
uczuć, transportu, etc. Określanie znaczenia słów w kontekście, rozpoznawanie słów często 
mylonych, poznanie kolokacji. Przygotowanie do samodzielnego czytania tekstów oryginal-
nych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego w oparciu o teksty tech-
niczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 

Literatura  podstawowa   
[1] Oxenden C., Latham-Koenig Ch.; New English File Upper-intermediate. OUP, 2008. 
[2] Gawryła D.; Mechanical Engineering. Reading in English made easy. PK, Kraków 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Wójcik K.; Mechanical Engineering. Reading in English made easy – teksty do słuchania. 

PK, Kraków 2011. 
[2] Teksty specjalistyczne – wybór z aktualnych artykułów dostępnych w  Internecie. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr ElŜbieta Han-Wiercińska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu                                L004 - Język rosyjski 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C30 
                       C30 

C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C18 
C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
1 
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  dla semestrów 2, 3, 4, 5 uzyskanie zalicze-
nia z poprzedniego semestru nauki języka. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozszerzenie i utrwalenie materiału gramatyczno-
leksykalnego. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pi-
sanych z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne:  ćwiczenia praktyczne; metody: podająca, problemowa, eksponująca, 
praktyczna. (Czytanie tekstów, ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne, ćwiczenia leksykalne, 
wypowiedzi ustne i pisemne (twórcze i odtwórcze), ćwiczenie rozumienia ze słuchu). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testów i lektur (samodzielne opracowa-
nie 4 tekstów oryginalnych – semestry 2, 3, 4, 5), zaliczanie prac cząstkowych w czasie 
trwania lektoratu, aktywny udział w zajęciach, obecność. 
Ocena ko ńcowa: po uzyskaniu pozytywnych ocen z w/w, ocena z ćwiczeń po kaŜdym se-
mestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Ćwiczenia  
Stopniowe rozszerzenie materiału gramatycznego w zakresie tworzenia pytań, uŜywania 
czasów do opisywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wykorzystywanie róŜnych 
form strony biernej, mowy zaleŜnej. Materiał leksykalny w oparciu o tematy dotyczące cech 
osobowości, uczuć, transportu, umiejętność opisania najbliŜszego otoczenia i wypowiadania 
się na temat codziennych problemów etc. Określanie znaczenia słów w kontekście, rozpo-
znawanie słów często mylonych, poznanie kolokacji. Przygotowanie do samodzielnego czy-
tania tekstów oryginalnych ze zrozumieniem, rozwinięcie słownictwa specjalistycznego w 
oparciu o teksty techniczne i wykorzystywanie go w konwersacji, prezentacji itp. 

Literatura podstawowa    
[1] Granatowska H., Danecka I.; Как дела 1, 2, 3. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Pado A.; Start.ru 1. WSiP, Warszawa 2006. 
[3] Pado A.; Start.ru 2. WSiP, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Dziewanowska D.; Грамматика без проблем. WSiP, Warszawa 2005. 
[2] Teksty specjalistyczne – wybór z aktualnych artykułów z Internetu. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Dorota Duchnowska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L004 - Język francuski 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C30 
                       C30 

C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C18 
C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
1 
2 

 
Wymagania wst ępne  – zaliczone przedmioty : kurs języka francuskiego w ramach szkoły 
średniej. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu : utrwalenie i rozwijanie nabytych umiejętności gramatyczno-
leksykalnych. Opanowanie swobodnej komunikacji i rozumienia ze słuchu oraz tekstów pisa-
nych z uwzględnieniem tekstów technicznych. 

Metody dydaktyczne : metoda komunikacyjna oparta na realizacji prostych, jasno określonych 
zadań. RóŜnorodność i aktualność poruszanych tematów, odwoływanie się do świadomego 
uczenia się i interaktywności. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu : aktywne uczestnictwo w zajęciach, sprawdziany 
obejmujące realizowany materiał. Zadania domowe. Sprawozdanie z lektury. 
Ocena ko ńcowa : po kaŜdym semestrze średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w ciągu seme-
stru. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Ćwiczenia  
Rozumienie i tworzenie prostych przekazów ustnych na tematy związane z Ŝyciem codziennym: 
szukanie mieszkania, zwiedzanie, zdobywanie i udzielanie informacji, turystyka, ustalanie reguł, 
udzielanie rad, wydawanie poleceń, relacjonowanie doświadczeń i wydarzeń, wyraŜanie 
przczyny, celu, wątpliwości i pewności, rozumienie prostych tekstów informacyjnych tworzenie 
krótkich tekstów opisowych, rozumienie prostych materiałów specjalistycznych Doskonalenie 
technik rozumienia oraz róŜnych technik czytania.  
Materiał gramatyczny: opanowanie podstawowych zagadnień gramatycznych: rzeczownik i jego 
rodzajnik (articles définis, indéfnis, contractés et démonstratifs, les possessifs; pronoms toniqu-
es et atones, féminin et pluriel des noms et adjectifs); czasownik i czasy opisujące teraźniej-
szość, przeszłość i przyszłość (présent, futur proche, futur simple, passé composé, imparfait, 
impératif); conditionnel de politesse, conditionnel passé, zdania warunkowe, promons et adjec-
tifs idéfinis (personne, rien, même, assez, different), adverbes (trop, pas, assez), wyraŜanie ilo-
ści (articles partitifs), konstrukcje „il faut”, „il y a”, tworzenie pytań, zdania przeczące, wyraŜanie 
przyczyny, celu, konsekwencji, porównania, nominalizacja, strona bierna, complément objet 
direct et indirect. 
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Literatura podstawowa  
[1] „Campus 1 i 2.” Wyd. CLE International. 
[2] „Cahier d’exercices” 1 i 2 Wyd. CLE International. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] „Français.com” méthode de français professionnel et des affaires. Wyd. CLE International. 
[2] Teksty specjalistyczne zaczerpnięte z Internetu – opracowania własne nauczyciela. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr ElŜbieta Han-Wiercińska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L004 - Język niemiecki 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C30 
                       C30 

C30 
C30 
C30 

1 
1 
1 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 

I 
I 
II 
II 
III 

1 
2 
3 
4 
5 

C18 
C18 
C18 
C18 
C18 

1 
1 
1 
1 
2 

 
Wymagania wst ępne  – zaliczone przedmioty : kurs języka niemieckiego w ramach szkoły 
średniej. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu : rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem 
głównych wątków. Rozwijanie umiejętności wyraŜania własnego zdania na tematy znane. Uzy-
skanie takiego poziomu, aby student mógł swobodnie brać udział w sytuacjach Ŝycia codzien-
nego. Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słuchanie komunikatów na lotnisku 
 i w mieście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefoniczna. Rezerwacja hotelu. Redagowanie 
prostych tekstów np. Ŝyciorys, przebieg dnia, ulubione danie. Doskonalenie umiejętności sku-
tecznego porozumiewania się w róŜnych sytuacjach. Budowanie umiejętności zrozumienia 
przekazu w tekstach specjalistycznych. Porozumiewanie się w tematyce związanej z kierunkiem 
studiów. 
Metody dydaktyczne : aktywny udział w zajęciach, samodzielne przygotowanie i prezentacja 
lektury. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu : pozytywne wyniki sprawdzianów przeprowadzanych 
w czasie semestru, obejmujących materiał gramatyczny oraz leksykalny przerabiany na zaję-
ciach. Pozytywny wynik testu końcowego. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona z kolokwiów (0.7) i odpowiedzi (0.3) po kaŜdym semestrze. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Ćwiczenia  
Czytanie prostych tekstów w prasie na tematy ogólne. Rozumienie ogłoszeń np. mieszkanio-
wych lub o wyjazdach urlopowych. Rozumienie prostych komunikatów oraz tworzenie prostych 
tekstów np. przedstawianie się, relacja z urlopu lub opis mieszkania.  
Materiał gramatyczny: Utrwalanie znajomości struktur gramatycznych, uzyskanej w szkole, cza-
sy, strony, rekcja, szyk. 
Czytanie tekstów na temat zdrowia, wyglądu i diety. Słuchanie komunikatów na lotnisku i w mie-
ście. Wypełnianie formularzy. Rozmowa telefoniczna. Rezerwacja hotelu. Redagowanie pro-
stych tekstów np. Ŝyciorys, przebieg dnia, ulubione danie.  
Materiał gramatyczny: zdania podrzędne, rozszerzona przydawka, tryb przypuszczający, imie-
słowy. 
Praca z tekstami specjalistycznymi, ćwiczenie wypowiedzi na temat związany z kierunkiem stu-
diów np. wymienianie zalet i wad, porównywanie oraz opisywanie.  
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Materiał gramatyczny: ćwiczenie struktur charakterystycznych dla tekstów fachowych: strona 
bierna, rozszerzona przydawka, zdania warunkowe, rzeczowniki złoŜone. 

Literatura podstawowa  
[1] TANGRAM aktuell 2 ( L 1-4, 5-8). Max Hueber Verlag 2006. 
[2] Guzik D.; Alles digital. Textsammlung & Übungen. Wyd. PK, Kraków 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Sage und Schreibe. Ernest Klett International, Stuttgart 2002. 
[2] Klipp und Klar. Ernst Klett International, Stuttgart 2004. 
[3] Materiały własne nauczyciela. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr Dariusz Guzik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (O-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L101 - Matematyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W30 + C30 
W15 + C15 

4 
4 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W30 + C30 
W15 + C15 

4 
4 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  matematyka program szkoły średniej, po-
ziom rozszerzony. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  stosowanie metod matematycznych do opisu zagadnień tech-
nicznych, samodzielne opanowanie części treści programowych wskazanych przez wykła-
dowcę. 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia audytoryjne, samodzielne opanowanie części tre-
ści programowych wskazanych przez wykładowcę. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia z ćwiczeń, egzamin po semestrze 2 
obejmujący program sem. 1 i 2. 
Ocena ko ńcowa:  sem. 1 – ocena z zaliczenia ćwiczeń, sem. 2 – średnia waŜona ocen z 
ćwiczen (0,4), egzaminu pisemnego (0,3), egzaminu ustnego (0,3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja granicy ciągu liczbowego, twierdzenia o granicach, granice specjalne. Definicja sze-
regu liczbowego, zbieŜność, warunek konieczny zbieŜności, kryteria zbieŜności. Definicja 
przestrzeni wektorowej, baza, wymiar, przestrzeń euklidesowa, działania na wektorach (do-
dawanie, odejmowanie, mnoŜenie przez liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn 
mieszany), równanie parametryczne prostej, odległość punktu od prostej, odległość dwóch 
prostych, równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny, równanie krawędziowe prostej, od-
ległość punktu od płaszczyzny, wzajemne połoŜenie prostej i płaszczyzny. Funkcje elemen-
tarne, odwzorowania, definicja granicy, twierdzenia o granicy, granice specjalne, definicja 
ciągłości, twierdzenia o ciągłości, własności funkcji ciągłej. Definicja ilorazu róŜnicowego, 
definicja pochodnej, interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej, pochodne funkcji ele-
mentarnych, funkcja odwrotna, funkcje cyklometryczne, funkcja złoŜona, twierdzenia o róŜ-
niczkowaniu, twierdzenie Rolle’a, twierdzenie Lagrange’a, twierdzenie  Cauchy’ego, reguła 
de l’Hospitala, twierdzenie Taylora. Badanie przebiegu zmienności funkcji: monotoniczność, 
ekstrema, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty. Definicja liczby zespolonej, działania na 
liczbach zespolonych. Macierze, działania na macierzach, wyznaczniki, własności, układy 
równań liniowych (informacyjnie). Całka nieoznaczona, metody całkowania. Całka oznaczo-
na, zastosowanie całki oznaczonej, całka niewłaściwa. Funkcje wielu zmiennych: granica, 
pochodne cząstkowe, róŜniczka, ekstrema. Całka podwójna i potrójna, twierdzenia o iteracji, 
, całkowanie po obszarach normalnych. Całka powierzchniowa i krzywoliniowa (informacyj-
nie). Równania róŜniczkowe zwyczajne, równania o zmiennych rozdzielonych, równania 
cząstkowe (informacyjnie).Rozwijanie funkcji w szereg Fouriera, transformacja Laplace’a 
(informacyjnie). 
Ćwiczenia  
Badanie granic przykładowych ciągów liczbowych. Analiza zbieŜności przykładowych szere-
gów liczbowych. Analiza podstawowych przestrzeni liniowych i ich własności. Umiejętność 
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formułowania problemów w ujęciu macierzowym (w szczególności wyznaczanie reprezenta-
cji macierzowych odwzorowań liniowych i analiza układów równań liniowych w zapisie ma-
cierzowym). Zadania związane z działaniami na macierzach i własnościami wyznaczników. 
Analiza i rozwiązywanie róŜnymi metodami przykładów układów równań liniowych. Zadania 
wyrabiające umiejętność posługiwania się rachunkiem wektorowym. Rozwiązywanie proble-
mów geometrycznych metodami geometrii analitycznej. Praktyczne opanowanie pojęcia gra-
nicy, ciągłości, pochodnej i róŜniczki funkcji. Umiejętność analizy przebiegu zmienności funk-
cji metodami analizy matematycznej. Przykłady zastosowań geometrycznych i fizycznych 
rachunku róŜniczkowego. Praktyka podstawowych metod  całkowania nieznaczonego i 
oznaczonego. Przykłady zastosowań geometrycznych i fizycznych rachunku całkowego. 
Umiejętność liczenia i  interpretowania pochodnej kierunkowej i pochodnych cząstkowych. 
Przykłady prostych równań róŜniczkowych występujących w modelach inŜynierskich. Przy-
kłady rozwinięć w szereg Fouriera. Obliczanie transformacji Laplace’a. 
Literatura podstawowa   
[1] Bochenek J., Winiarska T.; Matematyka, cz. I. Wyd. PK, Kraków 2007. 
[2] McQuarrie D. A.; Matematyka dla przyrodników i inŜynierów, t. 1-3. PWN, Warszawa 

2005. 
[3] Krysicki W, Włodarski L.; Analiza matematyczna w zadaniach, część I-II, PWN, Warsza-

wa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Stankiewicz W.; Zadania z matematyki dla wyŜszych uczelni technicznych, część A i B.  

PWN, Warszawa 2009. 
[2] Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A., Musiol G., Mühlig H.; Nowoczesne kompendium 

matematyki. PWN, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Monika Herzog 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Matematyki (F-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L102 - Statystyka i rachunek prawdopodobie ństwa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + C15 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Matematyka - sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  stosowanie metod probabilistycznych i statystycznych do opi-
su zagadnień technicznych. 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia audytoryjne, samodzielne opanowanie części tre-
ści programowych wskazanych przez wykładowcę. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwia z ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcie zdarzenia losowego, definicja prawdopodobieństwa klasyczna i aksjomatyczna, zda-
rzenia niezaleŜne, prawdopodobieństwo całkowite. Definicja jednowymiarowej zmiennej lo-
sowej, wartość oczekiwana, wariancja, rozkłady zmiennych losowych, rozkład normalny. 
Zmienna losowa dwuwymiarowa, parametry rozkładu, typowe rozkłady. Elementy  statystyki 
matematycznej: estymacja, weryfikacja hipotez parametrycznych, analiza wariancji, podsta-
wowe pojęcia procesów stochastycznych, metody selekcji i redukcji informacji, metody anali-
zy danych, metody badania współzaleŜności zmiennych, analiza danych dyskretnych, reduk-
cja wymiarowości – analiza dyskryminacyjna i analiza głównych składowych, taksonomia i 
grupowanie danych, graficzna analiza danych wielowymiarowych, analiza szeregów czaso-
wych, ocena wyników pomiarów, informatyczne narzędzia analizy danych, statystyka w me-
dycynie (informacyjnie). 
Ćwiczenia  
Zadania na zdarzenia niezaleŜne i prawdopodobieństwo całkowite. Analiza własności 
zmiennej losowej jednowymiarowej dla róŜnych rozkładów. Obliczanie parametrów rozkładu 
zmiennych losowych wielowymiarowych. Praktyka metod statystycznych w zakresie teorii 
poznanej na wykładach.  
Literatura podstawowa     
[1] Plucińska A, Pluciński E.; Probabilistyka. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Krysicki W., Włodarski L.; Analiza matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bronsztejn I. N., Siemiendiajew K. A. Musiol G., Mühlig H.; Nowoczesne kompendium 

matematyki. PWN, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Monika Herzog 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Matematyki (F-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L103 - Fizyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 + C15 + L15 6 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W30 + C15 + L15 6 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, wyko-
rzystania praw przyrody w technice i w Ŝyciu codziennym, zdobycie umiejętności pomiaru i 
określania wielkości fizycznych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz pokazami 
fizycznymi, ćwiczenia audytoryjne oraz samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych 
wraz z opracowaniem sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń labo-
ratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przedmiot i metody badawcze fizyki. Wielkości fizyczne: skalary, wektory, tensory. Zasady 
dynamiki Newtona w mechanice klasycznej. Zasady zachowania pędu, energii i momentu 
pędu a symetrie w przyrodzie. Siły zachowawcze. Doświadczalne podstawy fizyki relatywi-
stycznej. Transformacja Lorentza i efekty relatywistyczne. Relatywistyczny związek energii i 
masy. Model punktu materialnego, bryły sztywnej i ośrodka rozciągłego w klasycznym opisie 
zjawisk mechanicznych. Napięcia i  odkształcenia w ośrodku ciągłym. Ośrodki spręŜyste i 
prawo �ielek’a. Drgania i fale w ośrodkach spręŜystych. Elementy akustyki. Elementy hy-
dromechaniki i hydrostatyki. Równanie Eulera dla cieczy �ielekkich. Równanie Bernoulliego. 
Układy termodynamiczne i ich opis. Elementy statystycznego opisu zjawisk fizycznych: roz-
kład Boltzmanna, rozkład Maxwella dla gazu doskonałego. Podstawowe właściwości pól 
elektrycznych i magnetycznych. Siła Lorentza. Równania Maxwella. Równanie fali elektro-
magnetycznej. Widmo i właściwości fal elektromagnetycznych. Podstawy optyki falowej i 
geometrycznej. Kwantowe właściwości światła – optyka kwantowa. Dualizm falowo-
korpuskularny. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Fale materii i mikroskop elektronowy. 
Kwantowe poziomy energetyczne a promieniowanie atomów i cząsteczek. Stany związane 
jako analogia fal stojących. Funkcja falowa i jej właściwości. Tunelowanie kwantowe i ska-
ningowa mikroskopia tunelowa. Jądro atomowe i reakcje jądrowe. Budowa materii – cząstki 
elementarne. Plazma jako stan materii: od wnętrza gwiazd do wnętrza jądra atomowego. 
Teoria pasmowa ciał stałych. Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego w metalach. 
Półprzewodniki i ich zastosowanie w elektronice i optoelektronice. Właściwości magnetyczne 
ciał. 
Ćwiczenia  
Zastosowanie wektorów w opisie kinematyki punktu materialnego. Rozwiązywanie równań 
ruchu – przykłady. Zastosowania zasad zachowania pędu i energii. Zderzenia spręŜyste i 
niespręŜyste. Relatywistyczne prawo składania prędkości. Posługiwanie się operatorami 
róŜniczkowymi: gradient, dywergencja, rotacja w opisie pól i oddziaływań fizycznych. Proste 
zagadnienia elektrostatyki, magnetostatyki. Dudnienia, interferencja fal. Fale stojące. Funk-
cja falowa. 
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Laboratoria  
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła prostego. Wyznaczanie modu-
łu Younga i modułu sztywności. Pomiar napręŜeń przy pomocy tensometru oporowego. Wy-
znaczanie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy. Transport i wymiana ciepła. Badanie 
pola elektrycznego metodą wanny elektrolitycznej. Badanie pola magnetycznego przy uŜyciu 
hallotronu. Analiza spektralna gazów. Dyfrakcja i interferencja światła lasera. Pomiar współ-
czynnika absorpcji promieniowania. 

Literatura podstawowa   
[1] Halliday D., Resnick R., Walker J.; Podstawy fizyki, tomy 1 – 5. PWN, Warszawa 2005. 
[2] Massalski J., Massalska M.; Fizyka dla inŜynierów, cz. I i II. WNT, Warszawa 2006. 
[3] Herman M.A., Kaletyński A., Widomski L.; Podstawy fizyki. PWN, Warszawa 2006.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Oleś B.; Wykłady z fizyki. Wyd. PK, Kraków 2005. 
[2] Oleś B.  i Duraj M. (red.); Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. PK, Kraków 2001. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Marek Tuleta 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Fizyki (F-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L104 – Chemia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W30 + C15 
L15 

5 
1 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
I 

1 
2 

W30 + C30 
L15 

5 
1 

 
Wymagania wst ępne –  wiadomości z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie podstaw chemii organicznej, nieorganicznej i 
fizycznej w tym takŜe techniki pracy w laboratorium chemicznym.  

Metody dydaktyczne:  wykłady wspomagane technikami multimedialnymi, ćwiczenia tabli-
cowe,  czynny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych polegający na oczyszczaniu 
oraz syntezie wybranych związków chemicznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów; egzamin po 
sem. 1.  
Ocena ko ńcowa: po sem 1 - średnia waŜona ocen z ćwiczeń (0.3) i egzaminu (0,7), 
po sem. 2 - ocena z laboratorium.   

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Właściwości materii. Układ okresowy pierwiastków. Biopierwiastki i mikroelementy. Atomowa 
i cząsteczkowa budowa związków chemicznych. Promieniotwórczość. Podstawowe prawa 
chemii. Wiązania chemiczne. Klasyfikacja związków nieorganicznych i kompleksowych. 
Związki organiczne – ich klasyfikacja, właściwości oraz reaktywność. Zjawisko izomerii. Typy 
i mechanizmy reakcji organicznych. Elementy termodynamiki chemicznej. Kryteria 
równowagi termodynamicznej. Procesy endo i egzotermiczne. Kinetyka reakcji chemicznych, 
ich  cząsteczkowość i rzędowość. Parametry aktywacji reakcji - równanie Eyringa i 
Arrheniusa. Kataliza homo- i heterogeniczna.  
Ćwiczenia  
Nazewnictwo oraz izomeria związków nieorganicznych i organicznych. Stechiometria reakcji 
chemicznych. Obliczanie stęŜeń roztworów. Miareczkowanie alkacymetryczne. Koloidy. 
Zjawisko osmozy. Obliczenia termodynamiczne i ich wykorzystanie w prognozowaniu 
kierunku reakcji. Elektroliza i ogniwa galwaniczne. Równowagi fazowe. Zjawiska na granicy 
rozdziału faz. Elementy analizy spektralnej. 
Laboratoria  
Podstawowe metody oczyszczanie substancji chemicznych - krystalizacja, sublimacja, desty-
lacja prosta oraz z parą wodną. Elementy syntezy nieorganicznej: praktyczne zastosowanie 
reakcji podwójnej wymiany, dehydratacji wodorotlenków metali cięŜkich, synteza soli kwasów 
mineralnych. Elementy syntezy organicznej: reakcje halogenowania, estryfikacji oraz pod-
stawienia elektrofilowego w układach aromatycznych. Określanie stęŜeń roztworów kwasów i 
zasad na drodze miareczkowania.  

Literatura podstawowa   
[1] Kędryna T.; Chemia ogólna z elementami biochemii. Wyd. ZamKom, Kraków 2007. 
[2] Fisher J., Arnold J.R.P.; Chemia dla biologów. PWN, Warszawa 2008. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Patrick G.; Chemia organiczna. PWN, Warszawa 2005. 
[2] Jones L., Atkins P.; Chemia ogólna. PWN, Warszawa 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Andrzej Barański 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Chemii i Technologii Organicznej (C-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L105 - Mechanika ogólna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W15 + C15 
W15 + C15 

3 
4 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 
II 

2 
3 

W18+C9 
W9 

3 
4 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 
statyki, kinematyki i dynamiki układu punktów materialnych i bryły sztywnej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń  na podstawie kartkówek; zda-
nie egzaminu pisemnego po sem. 3.  
Ocena ko ńcowa:  po sem.2  – ocena z ćwiczeń; po sem. 3 - ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił, niezmienniki redukcji, równanie osi 
centralnej. Reakcje więzów. Równowaga dowolnego płaskiego i przestrzennego układu sił.  
Równowaga układów płaskich z udziałem sił tarcia ślizgowego i tocznego. Metoda 
równowaŜenia węzłów i metoda Rittera rozwiązywania kratownic płaskich. Tarcie cięgien, 
wzór Eulera. Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, cylindrycznych, 
naturalnych. Kinematyka bryły sztywnej: wyznaczanie toru oraz obliczanie prędkości                        
i przyspieszeń punktu bryły w ruchu obrotowym, płaskim i kulistym. Dynamika punktu 
materialnego i układu punktów materialnych: prawa Newtona, zasada d’Alemberta, równania 
róŜniczkowe ruchu punktu materialnego, praca i moc siły, potencjalne pole sił, twierdzenia              
o pędzie, kręcie i równowartości energii kinetycznej i pracy dla punktu i układu punktów 
materialnych. Elementy teorii drgań. Podstawowe pojęcia geometrii mas: środek masy, 
momenty bezwładności, momenty dewiacji, twierdzenie Huyghensa-Steinera, promień 
bezwładności, główne osie bezwładności.  Twierdzenie o ruchu środka masy. Dynamika 
bryły i układu brył: energia kinetyczna, kręt i praca sił działających na bryłę w ruchu ogólnym. 
Równania róŜniczkowe bryły w ruchu obrotowym, płaskim i kulistym. Reakcje dynamiczne             
w ruchu obrotowym. Twierdzenie o równowartości energii kinetycznej i pracy, równania 
róŜniczkowe układu brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, równania więzów.  
Ćwiczenia  
Statyka: 1) redukowanie układów sił do najprostszej postaci, 2) Umiejętność wyznaczania 
warunków równowagi statycznej dla układów płaskich i przestrzennych bez i z uwzględnie-
niem tarcia. Kinematyka punktu: 1) wyznaczanie równań ruchu i równania toru wybranego 
punktu, obliczanie  prędkości, przyspieszenia stycznego, całkowitego i normalnego punktu 
oraz promienia krzywizny toru. Kinematyka bryły sztywnej: 1) obliczanie prędkości kątowej i 
przyspieszenia kątowego brył w ruchu obrotowym 2) wyznaczanie toru oraz obliczanie pręd-
kości i przyspieszeń punktu bryły w ruchu płaskim, umiejętność wyznaczania chwilowego 
środka obrotu i chwilowego środka przyspieszeń, Dynamika punktu materialnego: 1) układa-
nie i całkowanie równań róŜniczkowych ruchu punktu, 2) rozwiązywanie zadań ruchu punktu 
nieswobodnego na podstawie równań róŜniczkowych oraz twierdzenia o równowartości 
energii kinetycznej i pracy. Dynamika układu punktów materialnych: 1) równania róŜniczkowe 
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ruchu układu punktów  2) aplikacja twierdzenia o ruchu środka masy do rozwiązywania za-
dań. Dynamika bryły i układu brył: 1) równania róŜniczkowe bryły w ruchu obrotowym, pła-
skim i kulistym 2) wyznaczanie ruchu i sił wewnętrznych w układach złoŜonych z kilku brył, 3) 
obliczanie reakcji dynamicznych bryły w ruchu obrotowym.   
Literatura  podstawowa  
[1] Nizioł J.; Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. WNT, Warszawa 2002. 
[2] Leyko, J.; Mechanika ogólna. PWN, Warszawa 2001. 
Literatura  uzupełniaj ąca  
[1] Beer F. P. and Russell E., Johnston Jr.; Vector Mechanics for Engineers, STATICS &   

DYNAMICS. McGraw Hill Book Company, Inc 1984. 
[2] Engel Z., Giergiel J.; Mechanika , t.I-II. Wyd. AGH, Kraków 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Marek A. KsiąŜek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L106 - Wytrzymało ść materiałów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń 
II 
II 

3 
4 

W30 + C15 
W15 + C15 + L15 

3 
5 

Niestacjonarne – I stopie ń 
II 
II 

3 
4 

W18 + C9 
W18 + L9 

3 
5 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z problematyką analizy wytrzymało-
ściowej i projektowania elementów konstrukcji w prostym i złoŜonym stanie napręŜenia 

Metody dydaktyczne:  udział w ćwiczeniach i laboratoriach, samodzielne rozwiązywanie 
prostych problemów analizy wytrzymałościowej i projektowania elementów konstrukcji, opra-
cowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie zaliczenia ćwiczeń na podstawie kart-
kówek i laboratoriów na podstawie sprawozdań oraz zdanie egzaminu pisemnego po sem. 4. 
Ocena ko ńcowa:  po sem. 3 – ocena z ćwiczeń, po sem. 4 – średnia waŜona ocen z ćwiczeń 
(0,4), laboratorium (0,4) i egzaminu (0,2). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe załoŜenia wytrzymałości materiałów. Modele obliczeniowe. Uogólnione siły ze-
wnętrzne i wewnętrzne. Określanie rozkładów sił wewnętrznych w prętach i układach pręto-
wych. Definicja napręŜenia, przemieszczenia, odkształcenia. Szczeble analizy wytrzymało-
ściowej: punkt, przekrój, ciało. Podstawowe próby wytrzymałościowe, schematyzacja wykre-
su rozciągania. Modele fizyczne materiału, ciało spręŜyste, lepko-spręŜyste i spręŜysto-
plastyczne. Teoria stanu napręŜenia i odkształcenia. Warunki równowagi wewnętrznej, rów-
nania geometryczne, związki konstytutywne. Problemy brzegowe mechaniki ciała odkształ-
calnego. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie, warunek bezpieczeństwa i warunek 
sztywności, nośność spręŜysta i nośność graniczna. Konstrukcje prętowe, wymiarowanie i 
elementy optymalizacji. Czyste ścinanie i ścięcie techniczne. Skręcanie prętów o przekroju 
kołowym. Skręcanie spręŜysto-plastyczne. Zginanie prętów prostych w zakresie spręŜystym, 
napręŜenia, warunek bezpieczeństwa i sztywności. Zginanie ukośne. Zginanie z udziałem 
siły podłuŜnej. Belki spręŜysto-plastyczne, nośność graniczna. Równanie róŜniczkowe linii 
ugięcia belki. Metoda róŜnic skończonych. Podstawowe twierdzenia o energii spręŜystej. 
Energetyczna metoda wyznaczania przemieszczeń w układach spręŜystych. Zagadnienia 
statycznie niewyznaczalne. Metoda sił, metoda przemieszczeń. Zjawisko utraty stateczności. 
Zagadnienie Eulera. Metody wyznaczania obciąŜeń krytycznych. Obliczenia wytrzymało-
ściowe prętów z uwagi na stateczność. Skręcanie prętów o przekroju dowolnym, zadanie de 
Saint-Venanta, analogia błonowa Prandtla. Obliczenia wytrzymałościowe w złoŜonym stanie 
napręŜenia, pojęcie wytęŜenia, wybrane hipotezy wytęŜeniowe. Wytrzymałość złoŜona prę-
tów i układów prętowych, zginanie ze skręcaniem, zginanie ze ścinaniem. Problemy brzego-
we teorii spręŜystości, lepko-spręŜystości i spręŜysto-plastyczności. Cylindry grubościenne w 
stanie spręŜystym i spręŜysto-plastycznym, wytęŜenie, obliczenia wytrzymałościowe, wpływ 
gradientu temperatury na stan napręŜenia. Wirujące tarcze kołowe w zakresie spręŜystym i 
spręŜysto-plastycznym, stan napręŜenia i odkształcenia, obciąŜenia termiczne, nośność 
spręŜysta i nośność graniczna. Podstawy analizy wytrzymałościowej płyt kołowosymetrycz-



 26

nych i płyt prostokątnych. Osiowosymetryczne powłoki w stanie błonowym, stan napręŜenia, 
obliczenia wytrzymałościowe. 
Ćwiczenia  
Momenty geometryczne figur płaskich. Wykresy sił wewnętrznych w prętach i układach prę-
towych. Jednowymiarowe rozciąganie i ściskanie: napręŜenia, przemieszczenia, odkształce-
nia. Ścięcie techniczne. Skręcanie prętów o przekroju kołowym, warunek bezpieczeństwa i 
sztywności. Skręcanie spręŜysto-plastyczne, nośność spręŜysta i graniczna. Zginanie prętów 
w zakresie spręŜystym, warunek bezpieczeństwa, belki spręŜysto-plastyczne, nośność gra-
niczna. Równanie róŜniczkowe linii ugięcia belki w zakresie spręŜystym i spręŜysto-
plastycznym. Metoda róŜnic skończonych. Energetyczna metoda wyznaczania przemiesz-
czeń w układach spręŜystych. Statycznie niewyznaczalne pręty i układy prętowe. Analiza 
wytrzymałościowa prętów naraŜonych na utratę stateczności. Skręcanie prętów o przekroju 
dowolnym, analiza stanu napręŜenia, obliczenia wytrzymałościowe. Pręty i układy prętowe w 
złoŜonym stanie napręŜenia. Analiza i projektowanie cylindrów grubościennych i tarcz koło-
wych w stanie spręŜystym i spręŜysto-plastycznym, nośność spręŜysta i nośność graniczna. 
Płyty kołowosymetryczne i prostokątne, obliczenia wytrzymałościowe. Osiowosymetryczne 
powłoki w stanie błonowym. 
Laboratoria  
Statyczne próby rozciągania i ściskania metali. Charakterystyka własności mechanicznych i 
plastycznych. Badanie własności udarowych i dynamicznych metali. Zagadnienie napręŜeń 
kontaktowych i pomiary twardości. Badanie własności reologicznych materiałów polimero-
wych, pełzanie i relaksacja, modele mechaniczne. Doświadczalna weryfikacja teorii zginania 
i skręcania prętów. Wytrzymałość złoŜona, zginanie ze skręcaniem. Wyznaczanie obciąŜeń 
krytycznych bifurkacji i przeskoku. Zastosowanie metody tensometrii elektrooporowej do po-
miaru odkształceń w konstrukcjach. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej metali. 
Literatura podstawowa  
[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.; Wytrzymałość materiałów, tom 1 i 2. WNT, Warszawa 

2007, 2009. 
[2] Cegielski E.; Wytrzymałość materiałów. Teoria, przykłady, zadania, tom 1 i 2. Wyd. PK, 

Kraków 2002, 2006. 
[3] Brzoska Z.; Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1986. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bąk R., Burczyński T.; Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT,  Warszawa 2009. 
[2] Niezgodziński M., Niezgodziński T.; Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Bogdan Bochenek, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L107 - Podstawy materiałoznawstwa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych rodzajów materiałów oraz zagadnień 
z zakresu ich budowy, właściwości oraz podstawowych zjawisk strukturalnych zachodzących 
w materiałach pod wpływem energii cieplnej, mechanicznej oraz chemicznej.  

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany środkami multimedialnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  na podstawie pisemnego testu z  zakresu treści     
programowych realizowanych w trakcie wykładu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Geneza i znaczenie nauki o materiałach w inŜynierii biomedyczne. Podstawowe rodzaje ma-
teriałów inŜynierskich. Struktura materiałów - elementy krystalografii i fazowej budowy mate-
riałów – parametry stereologiczne mikrostruktury materiałów. Zjawiska strukturalne zacho-
dzące w materiałach pod wpływem: energii cieplnej - dyfuzja, przemiany fazowe. Zjawiska 
strukturalne zachodzące w materiałach pod wpływem energii mechanicznej - odkształcenie 
spręŜyste i plastyczne, zmęczenie i pełzanie, zuŜycie ścierne i dekohezja. Zjawiska struktu-
ralne zachodzące w materiałach pod wpływem energii chemicznej - korozja. Podstawowe 
metody badania struktury materiałów. Tendencje rozwojowe nauki o materiałach dla inŜynie-
rii biomedycznej.  
Literatura podstawowa  
[1] Rudnik S.; Metaloznawstwo. PWN, Warszawa 1996.  
[2] Blicharski M.; Wstęp do inŜynierii materiałowej. WNT, Warszawa 2001. 
[3] Dobrzański L. A.; Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inŜynier-

skie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Gliwice-Warszawa 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ashby M. F., Jones D. R. H.; Materiały inŜynierskie, tom 2. Kształtowanie struktury i wła-

ściwości, dobór materiałów. WNT, Warszawa 1996. 
[2] Ashby M. F.; Dobór materiałów w projektowaniu inŜynierskim. WNT, Warszawa 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Stanisław Pytel, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L108 - Materiały in Ŝynierskie 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W12 + L12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy materiałoznawstwa” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie zagadnień z zakresu budowy i właściwości materia-
łów inŜynierskich.  Zapoznanie się z materiałowymi bazami danych. Umiejętność doboru i 
zastosowania  materiałów w zakresie inŜynierii biomedycznej.  

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany środkami multimedialnymi; laboratorium  z  wy-
korzystaniem aparatury  do badania mikrostruktury i właściwości  materiałów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie laboratorium na podstawie sprawozdań 
i kolokwiów, zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klasyfikacja materiałów inŜynierskich - podstawowe kryteria podziału materiałów. Właściwo-
ści materiałów: mechaniczne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, optyczne, biologiczne. 
Podstawowe zaleŜności pomiędzy składem chemicznym, strukturą a właściwościami mate-
riałów. Podstawowe metody  wytwarzania materiałów z uwzględnieniem  zastosowań biome-
dycznych. Źródła informacji o materiałach inŜynierskich.  Techniczne znaczenie recyklingu.  
Laboratoria  
Metody badawcze w nauce o materiałach: badania składu chemicznego oraz struktury mate-
riałów, badania przemian fazowych w stopach metali za pomocą analizy cieplnej, badania 
procesu rekrystalizacji metali, badania podstawowych właściwości mechanicznych materia-
łów oraz odporności na pękanie, badania materiałowe przy zastosowaniu skaningowej mi-
kroskopii elektronowej. 
Literatura podstawowa  
[1] Blicharski M.; Wstęp do inŜynierii materiałowej. WNT, Warszawa 2001. 
[2] Dobrzański L. A.; Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inŜynier-

skie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Gliwice-Warszawa 2002. 
[3] Praca zbiorowa pod red. Wielgosza R. O. i Pytla S. M.; Zajęcia laboratoryjne z metalo-

znawstwa. Wyd. PK, Kraków 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
 [1] Rudnik S.; Metaloznawstwo. PWN, Warszawa 1996. 
 [2]  Przybyłowicz K.; Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2009. 
 [3]  Ashby M. F., Jones D.R.H.; Materiały inŜynierskie, tom 1. Właściwości i zastosowania. 

WNT, Warszawa 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Józef Kłaput 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L109 - Materiały polimerowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W12 + L12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowej wiedzy o materiałach polimerowych, 
ich budowie, rodzajach i właściwościach. Zdobycie umiejętności ich rozpoznawania, stoso-
wania i oceny przydatności w medycynie i farmacji. Przyswojenie podstawowych informacji 
na temat moŜliwości wytwarzania produktów i ich utylizacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i wyjazdach 
dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów w formie pisemnej lub ust-
nej i ocena aktywności na wykładach. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z laboratorium (0,7) oraz aktywności na wykładach 
(0,3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Polimery we współczesnej technice i medycynie, przyczyny rozpowszechnienia, źródła i spo-
soby otrzymywania, ceny surowców i kryteria doboru materiałów.  Właściwości mechaniczne 
i zdolności przetwórcze, rodzaje polimerów, modyfikacje, barwniki i pigmenty, metody badań, 
kompozyty polimerowe, nowoczesne kierunki zastosowań, materiały przyjazne dla środowi-
ska. Nowoczesne metody przetwórstwa termoplastów, wtrysk, wytłaczanie, rozdmuchiwanie, 
termoformowanie, przetwórstwo �urometrów, wytwarzanie kompozytów. Ocena poprawności 
wykonania wyrobów, komputerowe wspomaganie produkcji. Materiały polimerowe w medy-
cynie, kierunki zastosowań i moŜliwości wytwarzania implantów, sztucznych tkanek oraz 
farmaceutyków. 
Laboratoria  
Identyfikacja materiałów polimerowych. Własności uŜytkowe i ocena jakości materiałów po-
limerowych: Udarność materiałów polimerowych, Starzenie i wodochłonność polimerów, Od-
porność materiałów niemetalowych  na zuŜycie. Metody oceny jakości właściwości przetwór-
czych: Oznaczanie wskaźnika płynięcia, temperatura mięknienia Vicata. Przetwórstwo two-
rzyw sztucznych – zasada prasowania, wtryskiwania, schemat wtryskarki, cykle pracy, wytła-
czanie, kalandrowanie, skurcz wyprasek. Wymogi technologiczne przy przetwórstwie, błędy 
konstrukcji wyprasek. Inne rodzaje przetwórstwa spawanie, klejenie, obróbka cieplna. Spie-
nianie tworzyw sztucznych 
Literatura podstawowa  
[1] Rabek J.F.; Współczesna wiedza o polimerach. PWN, Warszawa 2008. 
[2] Mazurkiewicz S.; Tworzywa niemetalowe. Wyd. PK, Kraków 1993. 
[3] Zuchowska D.; Polimery konstrukcyjne. WNT, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniajaca  
[1] Ashby M.F.; Materials and the Environment. Elsievier 2009. 
[2] Praca zbiorowa; Kompozyty. Wyd. PW, Warszawa 2000. 
[3] Gruin I.; Materiały polimerowe. PWN,  Warszawa 2003. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Stanisław Kuciel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L110 – Elektrotechnika 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + L15 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem.1. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elementów i układów elektrycz-
nych.  
Metody dydaktyczne: wykład, zajęcia laboratoryjne, pomiary elektryczne, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianów dotyczących tematyki 
wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie  ćwiczeń laboratoryjnych, oddanie   spra-
wozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych w semestrze. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Obwody elektryczne prądu stałego. Pole elektryczne i magnetyczne. Rozwiązywanie linio-
wych obwodów rozgałęzionych prądu stałego. Prądy zmienne, pojęcia podstawowe, metoda 
symboliczna, wykresy wskazowe. Pomiar mocy i energii w obwodach jednofazowych. Obwo-
dy elektryczne zawierające elementy R, L, C. Rezonans elektryczny napięć i prądów. Wła-
sności magnetyczne ciał. Obwody z elementami sprzęŜonymi magnetycznie. Transformator. 
Układy trójfazowe - trójprzewodowe i czteroprzewodowe. Pomiary mocy w układach trójfa-
zowych. Kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe: prostowniki jednofazowe i trój-
fazowe. Komutatorowe maszyny elektryczne prądu stałego. Maszyny synchroniczne. Silniki 
asynchroniczne: klatkowe i pierścieniowe. Silniki krokowe. Metody regulacji prędkości obro-
towej silników prądu stałego i przemiennego. 
Laboratoria  
Pomiar podstawowych parametrów elektrycznych: R, L, C róŜnymi metodami. Badanie trans-
formatora 1-fazowego. Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej w układach 1- i 3-fazowych 
oraz kompensacja mocy biernej. Układy prostownikowe 1- i 3-fazowe. Badania silnika i prąd-
nicy prądu stałego z komutatorem elektromechanicznym. 

Literatura podstawowa     
[1] Cholewicki T.; Elektrotechnika teoretyczna. WNT, Warszawa 1982. 
[2] Praca zbiorowa; Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT, Warszawa 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Bolkowski S.; Teoria obwodów elektrycznych. WNT, Warszawa 1995. 
[2] Filipkowski A.; Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT, Warszawa 2003. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Józef Struski; prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spa-
linowych  (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L111 – Elektronika 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1, „Elektrotechnika” – sem. 
2.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elementów i układów elektro-
nicznych stosowanych w aparaturze medycznej.  
Metody dydaktyczne: wykład, zajęcia laboratoryjne, pokaz, pomiary w układach sterowania, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zalicze-
niowego z tematyki wykładów i zajęć laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada działania i charakterystyki elementów półprzewodnikowych: diod, tranzystorów, tyry-
storów. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie OE, OC, OB: parametry, charakterystyki, za-
stosowania, wzmacniacz róŜnicowy. SprzęŜenie zwrotne: rodzaje, przykłady zastosowań. 
Wzmacniacz operacyjny: zasada działania, charakterystyki, układy pracy - wzmacniacz nie-
odwracający i odwracający fazę, układ całkujący, róŜniczkujący, komparator, przesuwnik 
fazy, filtr aktywny, konwerter I/U. Stabilizatory napięcia i prądu. Generatory przebiegów sinu-
soidalnych i niesinusoidalnych, przykłady rozwiązań generatorów. Podstawowe funktory lo-
giczne: bramki, realizacja funkcji logicznych, podstawowe prawa algebry Boola, realizacja i 
minimalizacja funkcji logicznych, przerzutniki. Cyfrowe bloki funkcjonalne. Przetworniki A/C i 
C/A. Architektura mikrokontrolera – CPU, pamięć ROM, RAM, porty wejścia-wyjścia. Przy-
kłady zastosowania mikroprocesorów w aparaturze medycznej. 
Laboratoria  
Pomiar charakterystyk diod i tranzystorów. Parametry i podstawowe układy pracy wzmacnia-
cza operacyjnego: wzmacniacz nieodwracający i odwracający fazę, układ róŜniczkujący, cał-
kujący, komparator, generator. Symulacja  układów analogowych i cyfrowych w środowisku 
LabVIEW. Badanie podstawowych układów energoelektronicznych. Sterownik mikroproceso-
rowy: architektura mikrokontrolera rodziny AVR oraz podstawy jego programowania, stero-
wanie silnikiem krokowym, pomiar sygnałów analogowych. 

Literatura podstawowa     
[1] Wawrzyński W.; Podstawy współczesnej elektroniki. Wyd. PW,  Warszawa 2003. 
[2] Kaźmierkowski M.,  Matysik J.; Podstawy elektroniki i energoelektroniki. Wyd. PW,  War-

szawa 1993. 
[3] Pieńkoś J., Turczyński J. ; Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKiŁ, Warszawa 

1985. 
[4] Filipkowski A.; Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Tietze U., Schenk Ch.; Układy półprzewodnikowe. WNT, Warszawa 2000. 
[2] Horowitz P., Hill W.; Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2. WkiŁ, Warszawa 2003. 
[3] Floyd T.; Digital fundamentals. Prentice Hall International inc. 2000. 
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[4] Pietrzyk W. (red.); Laboratorium z elektroniki. Wyd. Politechniki Lubelskieuj, Lublin 2002. 
[5] Izydorczyk J.; PSPICE komputerowa symulacja układów elektronicznych. Helion, Gliwice 

1993. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Józef Tutaj 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników           
Spalinowych  (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu L112 - Podstawy informatyki 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + Lk15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W9 + Lk9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami informa-
tycznymi wspomagającymi pracę inŜyniera. Uzyskanie umiejętności realizacji obliczeniowego 
zadania inŜynierskiego w programie numerycznym lub symbolicznym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kolokwium z zakresu wykładu; zalicze-
nie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z powyŜszych zaliczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do programu matematycznego Maple. Rozwiązywanie równań przy pomocy 
Maple’a. Elementy analizy matematycznej w Maple’u. Wprowadzenie do programu Mathcad. 
Operacje skalarne, wektorowe i macierzowe w programie Mathcad. Tabelaryzacja funkcji. 
Wykonywanie wykresów 2D i 3D. Operacje analityczne w programie Mathcad. Rozwiązy-
wanie równań w programie Mathcad.  
Laboratoria  
Wprowadzenie do programu Maple. Wykorzystanie procedur Maple’a do rozwiązywania 
równań i układów równań, obliczania granic, pochodnych i całek oraz rozwijania funkcji w 
szereg potęgowy. Wprowadzenie do programu Mathcad. Wykorzystanie procedur Mathcada 
do realizacji działań skalarnych, wektorowych i macierzowych. Wprowadzenie pojęcia na-
zwanej zmiennej. Definiowanie własnych funkcji. Opracowywanie tabel wartości funkcji. Wy-
konywanie wykresów płaskich i przestrzennych. Eksploracyjna analiza danych. Realizacja 
operacji analitycznych w programie Mathcad. 

Literatura podstawowa  
[1] Krowiak A.; Wprowadzenie do pakietu obliczeń symbolicznych Maple™. Wyd. PK, Kra-

ków 2009. 
[2] Pietraszek J.; Mathcad. Ćwiczenia. Helion, Gliwice 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Silberschatz A., Petersom J. L., Galvin P. B.; Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 

Warszawa 1993. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jacek Pietraszek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L201 - Anatomia i fizjologia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W18 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami anatomii i fizjologii człowieka . 
Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zrozumieniu procesów chorobowych oraz jej 
logicznego powiązania z koncepcjami konstrukcji aparatury diagnostycznej i leczniczej. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych . 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Anatomia. Osteologia i myologia. Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy. Układ po-
karmowy. Układ moczowo-płciowy. Centralny system nerwowy. Obwodowy układ nerwowy. 
Najczęściej stosowana aparatura diagnostyczna i lecznicza dla poszczególnych układów 
anatomicznych. 
Fiizjologia. Fizjologia ogólna. Zjawiska bioelektryczne. Fizjologia mięśni. Hemodynamika z 
fizjologią serca i naczyń. Fizjologia wzroku. Fizjologia narządu słuchu i równowagi. Fizjologia 
układu oddechowego. Fizjologia układu pokarmowego. Fizjologia układu nerwowego. 
 
Literatura podstawowa     
[1] Sylwanowicz W.; Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1977.  
[2] Michajlik A., Ramontowski W.; Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa 2001. 
[3] Rauber – Kopsch; Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen. Leipzig 1936. 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Ray C-J.; Biomechanical Cardiac Assist: Cardiomyoplasty and Muscle-Powered Devices. 

Futura Publishing Company, New York 1986. 
[2] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom. 3. Sztuczne na-

rządy.  Wyd. EXIT, Warszawa 2004. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr n. med. Stanisław Rumian 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L202 - Propedeutyka nauk medycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z zasadami działania szpitala jako jednostki 
diagnostyczno-leczniczej i ekonomicznej. Omówienie profilaktyki .diagnostyki oraz leczenia 
podstawowych jednostek chorobowych . 

Metody dydaktyczne:  wykłady, zajęcia w szpitalu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na co najmniej 75% wykładów, kolo-
kwium zaliczeniowe z wykładów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu demografii, staty-
styki i epidemiologii w medycynie. Zdrowie, jego ocena i ochrona. Ogólne zasady postępo-
wania terapeutycznego, diagnostycznego i pielęgnacyjnego w ramach opieki zdrowotnej nad 
pacjentem.  
Organizacja pracy podstawowych oddziałów szpitalnych – interny, pediatrii, chirurgii, połoŜ-
nictwa i neonatologii, intensywnej terapii. Rola badań diagnostycznych w rozpoznawaniu, 
rokowaniu, terapii i monitorowaniu procesu chorobowego oraz profilaktyce. Zasady postępo-
wania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych oddziałach szpitalnych. 
Przedstawienie patogenezy, diagnostyki i leczenia w zakresie wybranych chorób układu od-
dechowego, krąŜenia, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, krwiotwórczego oraz 
schorzeń endokrynologicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Szczeklik A.; Choroby wewnętrzne, tom I. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005. 
[2] Szczeklik A.; Choroby wewnętrzne, tom II. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Gierusz J., Cygańska M.; BudŜetowanie kosztów działań w szpitalu. Ośrodek Doradztwa i 

Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009. 
[2] Leszczyński S.; Radiologia, tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 1990. 
[3] Podolec P., Tracz W.; Echokardiografia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr n. med. Stanisław Rumian 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L203 - Biochemia  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30  2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W15  2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Chemia” - sem. 1, „Anatomia i fizjologia” – 
sem.1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie chemii medycznej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, wykłady z wykorzystaniem technik mul-
timedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów . 
Ocena ko ńcowa : ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Elementy chemii medycznej. Zasady budowy białek oraz zaleŜność pomiędzy ich strukturą i 
funkcją. Enzymy. Kwasy nukleinowe: (1) DNA – replikacja, mutacje i systemy naprawy; (2) 
RNA – transkrypcja, kod genetyczny, translacja. Podstawy metabolizmu – zdobywanie i 
przetwarzanie energii (katabolizm) oraz procesy biosyntez (anabolizm). Przemiany 
węglowodanów, lipidów i związków azotowych. Specyficzność i współzaleŜność 
metaboliczna róŜnych tkanek. Regulacja hormonalna  metabolizmu energetycznego. 
Zaburzenie przemian – wrodzone i nabyte schorzenia metaboliczne. Podstawowe pojęcia 
biotechnologii – współczesne metody stosowane w diagnostyce i terapii. Podstawy 
proteomiki i genomiki. Projektowanie leków.  
Literatura podstawowa  
[1] Kędryna T.; Chemia ogólna z elementami biochemii. Wydawnictwo Zamiast Korepetycji,  
     Kraków 1998. 
[2] Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L.; Biochemia. PWN, Warszawa 2009. 
[3] Murray R.K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W.; Biochemia Harpera, PZWL,    
      Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Hames B.D., Hooper N.M., Houghton J.D.; Biochemia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa   
      2005. 
[2] Bańkowski E.; Biochemia. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban &Partner, 
     Wrocław 2009. 
[3] Konieczny L., Roterman I.; Strategia działania organizmu Ŝywego. Wydawnictwo Zamiast  
     Korepetycji, Kraków 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Małgorzata Iciek  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Biochemii Lekarskiej Uniwersytet Jagiel-
loński Collegium Medicum 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść Wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L204 - Biofizyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W15 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie zastosowań zjawisk fizycznych w odniesieniu do 
organizmów Ŝywych. Mechanizmy fizyczne zachodzące w tkankach Ŝywych. Opis praw fi-
zycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, zdanie egzaminu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy teoretyczne biofizyki; budowa materii; stany skupienia materii; Modelowanie biofi-
zyczne w biologii i medycynie (modele biologiczne, m. fizyczne, m. analogowe,  
m. matematyczne). Układy i procesy termodynamiczne oraz zasady termodynamiki  
w procesach biologicznych. Termokinetyki - mechanizmy transportu ciepła. Podstawy biofi-
zyki molekularnej komórek i tkanek mięśniowej, nerwowej i łącznej. Zasady procesów trans-
portu błonowego. Biofizyka narządów i zmysłów; Biofizyka zmysłu słuchu: fizyczne podstawy 
drgań, analiza dźwięku w układzie słuchowym, wytwarzanie i analiza dźwięków mowy. Biofi-
zyka zmysłu słuchu: układ optyczny oka, aberracje układu optycznego, zdolność rozdzielcza 
oka, widzenie stereoskopowe, wspomaganie widzenia. Biofizyka układu oddechowego: wy-
miana gazowa, mechanizm wentylacji płuc. Biofizyka układu krąŜenia: właściwości reolo-
giczne krwi, aktywność mechaniczna, elektryczna i magnetyczna serca, właściwości biome-
chaniczne naczyń krwionośnych, wydajność energetyczna serca. Wpływ czynników fizycz-
nych na organizm; Wpływ wilgoci i temperatury na organizm Ŝywy  
a termoregulacja. Działanie pola elektromagnetycznego na organizm Ŝywy. Adaptacja Ŝy-
wych organizmu do zmian czynników mechanicznych ciśnienia, przyspieszeń i fal spręŜys-
tych. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące wpływ i ochrona przed skutkami. Fizykalne 
aspekty wybranych metod obrazowania tkanek i narządów. 

Literatura podstawowa     
[1] Jaroszyk F. (red.); Biofizyka. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2008. 
[2] Pilawski A. (red.); Podstawy biofizyki. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, War-

szawa 1983. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Jóźwiak Z., Bartosz G. (red.): Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. PWN, 

Warszawa 2007. 
[2] Skrzypczak E.; Fizyka w medycynie. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sylwia Łagan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L205 - Marketing i zarz ądzanie w słu Ŝbie zdrowia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zasady organizacji marketingu w słuŜbie zdrowia, dobór środ-
ków marketingu i zarządzania w aspekcie medycznym. Specyficzne warunki zarządzania w 
słuŜbie zdrowia. Umiejętność podejmowania decyzji doboru personelu w środowisku me-
dycznym.  

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, samodzielne wykonywanie projektu mar-
ketingowego lub opracowanie systemu zarządzania dla zagadnień medycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testu kontrolnego. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Istota i pojęcie marketingu, jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Otoczenie ryn-
kowe w aspekcie słuŜby zdrowia. Marketing dóbr produkcyjnych i konsumpcyjnych, towarów 
i usług, przepływu informacji.  
System informacji marketingowej w aspekcie medycznym. Segmentacja rynku i pozycjono-
wanie oferty. Decyzje marketingowe dotyczące produktu, usług, cen, promocji i dystrybucji.  
Zarządzanie przedsiębiorstwem medycznym, jego podstawowe cele i znaczenie. Instytucje w 
otoczeniu słuŜby zdrowia jako obiekty zarządzania. Procesy zarządzania produkcją oraz wy-
konywania usług: planowanie, sterowanie, kontrolowanie. Procesy zarządzania zasobami 
ludzkimi: organizowanie zatrudnienia, kierowanie, motywowanie i kontrolowanie.  
Cechy i cele słuŜby zdrowia. Struktury organizacyjne – typy struktur oraz ich projektowanie w 
zaleŜności od warunków techniczno-organizacyjnych oraz realizowanych zadań. Podejmo-
wanie decyzji kierowniczych. Dobór personelu i zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności 
interpersonalne. Istota pracy kierowniczej. Etyczny, kulturowy i humanistyczny kontekst za-
rządzania w słuŜbie zdrowia. Otoczenie przedsiębiorstwa a skuteczność zarządzania. Wy-
brane koncepcje zarządzania w aspekcie słuŜby zdrowia.  

Literatura  podstawowa  
[1] Durlik M.; Zarządzanie w słuŜbie zdrowia. Organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą. 

Placet, Warszawa 2008. 
[2] Mruk H.; Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych. Wolters Kluwer , 

Polska 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Karski J.; Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. CeDeWu, Warsza-

wa 2009. 
[2] Baruk A.; Nowoczesna strategia marketingowa. PWN, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Anna Boratyńska-Sala  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji  
Produkcji  (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L206 - Prawne i etyczne aspekty in Ŝynierii biomedycznej 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:   zapoznanie się z problematyką bioetyki oraz jej prawnymi 
aspektami; zapoznanie się z obowiązującymi standardami moralnymi prawnymi; nabycie 
kompetencji umoŜliwiających podejmowanie decyzji związanych z działaniami na rzecz 
ochrony zdrowia w zakresie badań naukowych, wprowadzania innowacji technologicznych 
oraz działań organizacyjnych. 

Metody dydaktyczne:  udział w wykładzie o charakterze problemowym i konwersatoryjnym. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie w formie pisemnego testu wyboru i 
uzupełnień. 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do etyk profesjonalnych. Wprowadzenie do bioetyki. Prawa pacjenta. Zasady 
autonomii pacjenta, nieszkodzenia i podwójnego skutku. Badania naukowe i eksperymenty w 
medycynie. Zagadnienia prawne związane z transplantacją i inŜynierią genetyczną. Procedu-
ry związane z uzyskiwaniem atestów na materiały i urządzenia medyczne oraz pozwoleń na 
badania kliniczne. Normy i standardy obowiązujące w inŜynierii biomedycznej. Dostęp do 
świadczeń zdrowotnych. Zarządzanie w słuŜbie zdrowia. Podstawy prawne funkcjonowania 
jednostek opieki zdrowotnej. System kontroli jakości i akredytacja laboratoriów /pracowni/. 
Pojęcie ryzyka elektrycznego, mechanicznego i radiacyjnego.  
Literatura podstawowa  
[1] Szewczyk K.; Bioetyka, t. 1 i 2. PWN, Warszawa 2009. 
[2] Zajdel J.; Kompendium prawa medycznego. Progress, Łódź 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Fiutak A.; Prawo w medycynie. C.H. Beck, Warszawa 2010. 
[2] Biesaga T.; Elementy etyki lekarskiej. Medycyna praktyczna, Kraków 2006. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Jacek Jaśtal 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L207 - Ortopedia i protetyka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + S6 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami wchodzącymi w 
zakres ortopedii. Metody diagnostyczne stosowane w schorzeniach narządu ruchu (badanie 
kliniczne, radiologiczne, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). 
Implanty stosowane w ortopedii. Najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno – sta-
wowego – zasady rozpoznawania i leczenia. 
Metody dydaktyczne: wykłady i seminaria (częściowo prowadzone na terenie Kliniki Orto-
pedii i Rehabilitacji CM UJ). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność i aktywny udział w co najmniej na 70% 
seminariów oraz przedstawienie opracowania zadanego zagadnienia w formie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ortopedia - wiadomości podstawowe. Podstawowe zagadnienia ortopedii dzieci i ortopedii 
dorosłych. Implanty w ortopedii. Stabilizacja wewnętrzna i zewnętrzna kości. WydłuŜanie 
kończyn. Osteoporoza. Wady wrodzone kończyn. Wady wrodzone i nabyte kręgosłupa. Cho-
roba zwyrodnieniowa stawów. Leczenie operacyjne: techniki mini inwazyjne, techniki artro-
skopowe. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu. Zaopatrzenie ortotyczne, protetyka. 
Seminaria  
Zajęcia z zakresu diagnostyki medycznej, metod klinicznych stosowanych przy zabiegach 
operacyjnych oraz rehabilitacji pozabiegowej w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ w Za-
kopanem. Implanty stosowane w ortopedii, struktura stabilizatorów zewnętrznych.  

Literatura podstawowa  
[1] Aluisio F.V., Christensen C.P., Urbaniak J.R.; Ortopedia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław 

2000.  
[2] Kusz D. (red.); Kompendium ortopedii. PZWL, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Marciniak W., Szulc A.; Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 2008.  
[2] Będziński R.; Biomechanika inŜynierska. Zagadnienia wybrane. Wyd. Politechniki Wro-

cławskiej , Wrocław 1997. (Wybrane tematy dotyczące implantów). 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr n. med. Barbara Jasiewicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Collegium Medicum UJ 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L208 - Biotermodynamika 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 W15 + L15  3 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 W9 + L9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej termo-
dynamiki klasycznej. Pokazanie moŜliwości i ograniczeń traktowania organizmu Ŝywego jako 
układu termodynamicznego. 

Metody dydaktyczne: aktywizacja studentów poprzez podawanie prostych przykładów  
i dyskusję na temat zagadnień elementarnych, indywidualne opracowanie sprawozdań i ćwi-
czeń laboratoryjnych jako sprawdzian zdolności samodzielnego myślenia. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie kaŜdego laboratorium z zakresu wiedzy 
dotyczącej danego tematu, z uwzględnieniem wiadomości z wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe termodynamiki. Termoreceptory. Mechanizm regulacji termicznej orga-
nizmu. Przemiana termodynamiczna. Praca. Ciepło. Sposoby przekazywania ciepła. Warto-
ści parametrów cieplnych tkanek biologicznych in vitro. I i II zasada termodynamiki w proce-
sach biologicznych. Prawo Hessa. Procesy egzoergiczne i endoergiczne. Energia swobodna 
dla gazu doskonałego, entalpia swobodna. Równanie stanu i równania kaloryczne. Przemia-
ny fazowe substancji prostych. Punkt potrójny i krytyczny. Energia przemian fazowych. Rów-
nania stanu i kaloryczne dla róŜnych stanów skupienia. Schładzanie przez parowanie. Stan 
gazu rzeczywistego. Roztwory gazu doskonałego. Prawo Luduca i Daltona. Gaz wilgotny: 
parametry, równanie stanu i równania kaloryczne gazu wilgotnego. Wykres i-X Moliera. 
Przemiany charakterystyczne, zaleŜności uniwersalne.  
Laboratoria  
Podstawy pomiaru temperatury. Termowizja. Wzorcowanie termometrów. Metodyka prowa-
dzenia pomiarów. Kalibratory ciśnienia i temperatury. Rodzaje ciśnień. Klasyfikacja i wzor-
cowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia. Charakterystyki teoretyczne i rzeczywiste czujni-
ków termometrycznych i manometrycznych. Kryteria podziału przepływomierzy. Podstawy 
teoretyczne zwęŜkowego pomiaru strumienia płynu. Przepływomierze ultradźwiękowe, elek-
tromagnetyczne, Coriolisa. Pomiar wilgotności powietrza. Higrometry i psychrometry. Pompy 
klasyczne i biopompy, regulacja. Elementy skojarzonej gospodarki cieplnej. Współpraca 
pomp i wentylatorów z uwzględnieniem sieci. 

Literatura podstawowa  
[1] Jaroszyk F.; Biofizyka. PZWL, Warszawa 2006. 
[2] Szargut J.;  Termodynamika. PWN, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Fodemski T.; Podstawowe pomiary cieplne. WNT, Warszawa 2001. 
[2] Fodemski T.; Badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 2001. 
[3] Szewczyk W., Wojciechowski J.; Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań. Wyd. 

AGH, Kraków 2002. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jerzy śelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L209 - Mechanika płynów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + C9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2, „Fizyka” –  
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rzą-
dzącymi ruchem płynów, w sposób umoŜliwiający zorientowaniu się w całokształcie zagad-
nień przepływowych, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teo-
retycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów oraz projektowaniu złoŜo-
nych zjawisk przepływowych w inŜynierii biomedycznej. 

Metody dydaktyczne:  wykład multimedialny i tablicowy, aktywny udział w ćwiczeniach, sa-
modzielne rozwiązywanie zadań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na podstawie kartkówek i od-
powiedzi, egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z ćwiczeń (0, 4) i egzaminu (0.6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości płynów. Elementy kinematyki płynów. Me-
tody badania ruchu płynów. Wydatek objętościowy i masowy płynu. Równanie ciągłości 
przepływu. Siły działające na płyn. Równania równowagi Eulera. Warunki całkowalności 
równań równowagi. Napór cieczy na ściany płaskie i zakrzywione. Równania ruchu płynu 
doskonałego. Całki równań ruchu płynu doskonałego, równanie Bernoulliego. Zastosowanie 
zasady pędu i krętu w mechanice płynów. Uogólnione równanie Bernoulliego. Ruch płynu 
w przewodach zamkniętych. Klasyfikacja przepływów płynów lepkich, klasyczne doświad-
czenie Reynoldsa. Prawo Hagena-Poiseuille'a. Straty ciśnienia wywołane lepkością oraz 
przeszkodami miejscowymi. 
Ćwiczenia  
Równowaga względna cieczy. Wyznaczanie naporu hydrostatycznego na powierzchnie pła-
skie i zakrzywione. Reakcja hydrodynamiczna płynu. Wyznaczanie strat ciśnienia 
w przepływach płynu przez przewody. 

Literatura podstawowa   
[1] Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. 

Wyd. PK, Kraków 2006. 
[2] Burka E.S., Nałęcz T.J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiązania. 

PWN, Warszawa 1994. 
[3] Nowak Z.; Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. Wyd.  PK, Kraków 1981. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rup K.; Mechanika płynów w środowisku naturalnym. Wyd. PK, Kraków 2003. 
[2] Walden H., Stasiak J.; Mechanika cieczy i gazów w inŜynierii sanitarnej. Arkady, Warsza-

wa 1971. 
[3] Prosnak W.J.; Mechanika płynów, t. I. PWN, Warszawa 1970. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Matras 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L210 - Bioreologia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi prawami i równaniami rzą-
dzącymi ruchem płynów, w sposób umoŜliwiający zorientowaniu się w całokształcie zagad-
nień przepływowych, mających znaczenie dla inŜyniera. Zdobycie podstawowej wiedzy teo-
retycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu ruchu płynów oraz projektowaniu złoŜo-
nych zjawisk przepływowych w inŜynierii biomedycznej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Stan napręŜenia i prędkości deformacji w płynie. Równania ruchu pły-
nu w napręŜeniach. Równania konstytutywne. Równania Naviera–Stokesa. Modele płynów 
nienewtonowskich z uwzględnieniem płynów biologicznych. Klasyfikacja i zastosowanie pły-
nów nienewtonowskich w bioinŜynierii. Charakterystyki reologiczne cieczy nienewtonow-
skich. Matematyczne modele lepkości uogólnionej płynów newtonowskich. Przepływ reosta-
bilnych cieczy nienewtonowskich w rurach kołowych. Równanie Rabinowitscha-Mooney'a. 
Reometria kapilarna i rotacyjna. Straty ciśnienia w laminarnym i turbulentnym przepływie 
cieczy biologicznych. Podobieństwo hydromechaniczne przepływów. Anormalne zjawiska 
przepływowe wywołane lepkospręŜystością cieczy polimerowych. Zjawisko Tomsa. Wpływ 
substancji powierzchniowo-czynnych na opory przepływu. 
Literatura podstawowa    
[1] Matras Z.; Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich. 
      Wyd. PK, Kraków 2005. 
[2] Matras Z.; Transport reologicznie złoŜonych cieczy nienewtonowskich w przewodach. 
     Wyd. PK, Kraków 2001. 
[3] Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J. P.; Podstawy reologii i reometrii płynów. Wyd. Politech-

niki Łódzkiej, Łódź 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Barnes H.A., Huston J.F., Walters K.; An Introduction to Rheology. Elsevier, 1989. 
[2] Ferguson J., Kembłowski Z.; Reologia stosowana płynów. Wyd. MARCUS, Łódź    1995.   
[3] Bird R.R., Armstrong R.C., Hassager O.; Dynamics of Polymeric Liquids, vol. 1., Fluid 

Dynamics, John Wiley & Sons, Inc. 1977. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Matras 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L211 – Dokumentacja techniczna  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 1 P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 1 P9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opanowanie ogólnych zasad i reguł zapisu konstrukcji. 
Wprowadzenie w elementarne zagadnienia konstrukcyjne. Zapoznanie studentów z zapisem 
konstrukcji w programach CAD. 

Metody dydaktyczne:  wykonanie rysunków i projektów z wykorzystaniem w/w programu. 
Projekty są prowadzone w salach komputerowych z indywidualnym dostępem do kompute-
rów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  samodzielne wykonanie projektu. Sprawdzian 
umiejętności posługiwania się programem komputerowego wspomagania projektowania.  
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektu i sprawdzianu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Projekty  
Sposoby zapisu konstrukcji. Zasady odwzorowania. Zasady wymiarowania i stosowanie 
uproszczeń rysunkowych. Wymiarowanie elementów konstrukcji. Wykonanie projektu o te-
matyce medycznej. Zasady tworzenia dokumentacji rysunkowej. Wykorzystanie grafiki kom-
puterowej w tworzeniu dokumentacji rysunkowej. 

Literatura podstawowa   
[1] Pikoń A.; Autocad. WNT, Warszawa 2009. 
[2] Rydzanowicz I.; Rysunek jako zapis konstrukcji. WNT, Warszawa 2009. 
[3] Dobrzański T.; Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lewandowski T.; Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP, Warszawa 1995. 
[2] Jaskulski A.; Autodesk Inventor. PWN Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Paweł Romanowicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L212 – Podstawy projektowania elementów konstrukcji  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W30 + C15 + P15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W18 + C9 + P6 5 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z projektowanie podstawowych elementów kon-
strukcyjnych a takŜe zintegrowanych urządzeń mechaniczno-elektronicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach, samodzielne wykonanie dwóch 
projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów, zali-
czenie projektów na podstawie sprawozdań i kartkówek, egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z wszystkich części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Kryteria i zasady konstruowania i projektowania elementów maszyn. Podstawy projektowa-
nia zintegrowanych urządzeń mechaniczno-elektronicznych. Rozkłady obciąŜeń w połącze-
niach i napędach maszyn. Zakres CAD w projektowaniu technicznym. Tolerancje, pasowa-
nia, chropowatość. Połączenia w układach mechanicznych, klasyfikacja i metody projekto-
wania. ŁoŜyska ślizgowe i toczne. Zasady działania sprzęgieł i hamulców, klasyfikacja, spo-
soby projektowania. Funkcje, kryteria doboru i parametry przekładni zębatych. Wieloaspek-
towe podejście do kształtowania konstrukcji – optymalizacja wielokryterialna.  
Ćwiczenia  
Tolerancja i pasowanie, wytrzymałość zmęczeniowa, połączenia nierozłączne i rozłączne, 
łoŜyska  
Projekty  
Projektowanie połączeń śrubowych – śruba rzymska. Wybrane elementy projektowania pro-
tezy rzepki kolanowej 
Literatura podstawowa  
[1] Dietrich M. (red); Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1986. 
[2] Osiński Z., Bajon W., Szucki T.; Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1986. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ryś J., Skrzyszowski Z.; Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiór zadań. Wyd. PK, Kraków 

1999. 
[2] Mazanek E. (red.); Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa 

2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L213 – Podstawy MES 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L30 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L15 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3, „Wytrzy-
małość materiałów” – sem. 3. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  wprowadzenie do współczesnych metod analizy wytrzymało-
ściowej, sztywnościowej i statecznościowej konstrukcji inŜynierskich; zapoznanie się z ko-
mercyjnymi pakietami obliczeniowymi dla konstrukcji inŜynierskich 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca z 
programem ANSYS. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium przez wykonanie projektu 
w warunkach kontrolowanej samodzielności; obecność i zaliczenie wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona z zaliczenia laboratorium (0.7) i wykładów (0.3). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Motywacja do stosowania współczesnych metod obliczeniowych. Modelowanie rzeczywi-
stych konstrukcji. Wprowadzenie do MES na przykładzie kratownicy; element: stopnie swo-
body, macierze geometryczne, sił, sztywności; struktura: transformacja, agregacja, macierze 
globalne, podstawowy układ równań MES; pojęcie funkcji kształtu na przykładzie elementu 
belkowego; przykład elementu płaskiego  trójkątnego; estymatory dokładności rozwiązania 
dyskretnego; zasady postępowania przy modelowaniu metodą elementów skończonych; po-
dział zadań między projektantem i systemem komputerowym; Preprocessing - dyskretyzacja 
konstrukcji, obciąŜeń, warunków brzegowych. Analiza otrzymanych rozwiązań (postpro-
cessing); Zastosowanie pakietu ANSYS do analizy statyki, stateczności, zadań liniowych i 
nieliniowych, optymalizacji.  
Laboratoria  
Wprowadzenie do praktycznych obliczeń. Wstępne zapoznanie się z systemem ANSYS. 
Budowa prostego modelu belkowego 'pod dyktando'. Pojęcia obiektów definiujących struktu-
rę (punkt bazowy, linia, powierzchnia), wybór elementu z biblioteki, wprowadzanie własności 
geometrycznych i materiałowych. Nakładanie więzów i przykładanie obciąŜeń. Przegląd i 
analiza wyników po rozwiązaniu. Wykresy deformacji, sił wewnętrznych, napręŜeń. Definio-
wanie zadania przy pomocy graficznego interfejsu uŜytkownika albo pliku tekstowego z ko-
mendami. Przykładowa analiza modelu w płaskim stanie napręŜenia. Uwagi o operacjach na 
modelu (dodawanie i odejmowanie powierzchni). Określanie i testowanie gęstości siatki i 
zbieŜności rozwiązania. Samodzielne rozwiązanie przykładowego zadania dla konstrukcji 
belkowej lub powierzchniowej. Analiza stateczności konstrukcji prętowej. Przykłady zadań 
nieliniowych geometrycznie i materiałowo. Podstawowe zastosowanie narzędzi optymaliza-
cyjnych do projektowania wytrzymałościowego. 

Literatura podstawowa  
[1] Bielski J.; Wprowadzenie do inŜynierskich zastosowań metody elementów skończonych. 

Wyd. PK, Kraków 2010. 
[2] Łaczek S.; Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS. Wyd. PK, Kra-

ków 1999. 
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Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zienkiewicz O.C.; Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972. 
[2] Kleiber M.; Wprowadzenie do metody elementów skończonych. PWN, Warszawa 1989. 
[3] Bąk R., Burczyński T.; Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jan Bielski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L214 - Metody do świadczalne mechaniki materiałów i konstrukcji  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 L30 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 L15 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1, „Wytrzymałość materia-
łów” – sem 3 i 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi, współcześnie stosowanymi 
metodami doświadczalnej analizy elementów konstrukcyjnych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie kartkówek i 
sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Zastosowanie badań modelowych w doświadczalnej analizie konstrukcji; podstawowe 
zasady badań modelowych. Metoda elastooptyczna analizy stanu napręŜenia: zjawisko 
dwójłomności wymuszonej, zastosowanie metody fotospręŜystości w analizie płaskiego 
stanu napręŜenia oraz do określenia współczynnika koncentracji napręŜeń, badania 
elastooptyczne metodą skośnego prześwietlania; metoda warstwy optycznie czynnej. 
Zastosowanie metody interferometrii holograficznej do pomiaru przemieszczeń: podstawy 
metody i zasada działania lasera, metody podwójnej i pojedynczej ekspozycji. Wykorzystanie 
metody analogii w weryfikacji wybranych zadań wytrzymałości materiałów. Metoda kruchych 
pokryć i jej zastosowanie w analizie odkształceń konstrukcji. Metoda mory i jej zastosowanie 
do określenia geometrii powierzchni oraz do pomiaru odkształceń. Mechanika pękania: 
wyznaczanie odporności na kruche pękanie metodą całki Rice’a. Zastosowanie metody 
tensometrii elektrooporowej do pomiaru odkształceń zmiennych w czasie. Wyznaczenie 
napręŜeń własnych metodą trepanacji otworowej. Doświadczalna weryfikacji stanu 
napręŜenia w powłoce walcowej z uwzględnieniem efektów giętnych.    
Literatura podstawowa  
[1] Orłoś Z. (red.); Doświadczalna analiza napręŜeń i odkształceń. PWN, Warszawa1977. 
[2] Szczepiński W. (red.); Mechanika techniczna, t. 10. Metody doświadczalne mechaniki 

ciała stałego. PWN, Warszawa 1984. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.; Wytrzymałość materiałów, tom 1 i 2. WNT, Warszawa 

2007, 2009. 
[2] Kobayashi A.S., (red.); Handbook on experimental mechanics. Englewood Cliffs, NY, 

Prentice-Hall, Inc., 1987.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Grzegorz Milewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L215 - Projektowanie wspomagane komputerowo 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + P6 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3, „Wytrzy-
małość materiałów” – sem. 3 i 4, „Podstawy projektowania elementów konstrukcji” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z projektowaniem, zdobycie umiejętności mo-
delowania przy zastosowaniu systemów komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów na podstawie sprawozdań i 
kartkówek, zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do zagadnienia modelowania komputerowego konstrukcji rzeczywistych; 
problem poprawnego budowania modelu matematycznego zjawiska i/lub konstrukcji. Zna-
czenie i waga materiałów w projektowaniu inŜynierskim. Ogólne i szczegółowe zasady kon-
strukcji. Zagadnienia optymalizacji. Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu. 
Przegląd systemów komputerowych stosowanych w projektowaniu materiałów konstrukcji 
(AutoCAD, Solid Edge, ABAQUS, ANSYS itp.). Zagadnienia modelowania w wybranych sys-
temach komputerowych. 
Projekty  
Wykorzystanie pakietu numerycznego Mathcad do wyznaczanie: napręŜeń resztkowych w 
procesie wytwarzania płyt kompozytowych metodą RTM (Resin Transfer Moulding) i/lub ana-
lizy zniszczenia belki kompozytowej np. typu FPF. Optymalizacja topologii płyty kompozyto-
wej – wykorzystanie modułu Solver w programie Microsoft Excel. Budowa sieci neuronowych 
w problemach prognozowania własności mechanicznych stali konstrukcyjnych. Zastosowa-
nie pakietu MES do analizy procesów wytłaczania. Analiza procesu pękania materiałów przy 
zastosowaniu pakietu MES. Wyznaczanie rozkładu napręŜeń w protezie stawu biodrowego. 

Literatura  podstawowa  
[1] Muc A.; Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich wytwa-

rzania. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005. 
[2] Muc A.; Mechanika kompozytów włóknistych. Księgarnia Akademicka, Kraków 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zienkiewicz O.C.; Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972. 
[2] Lisowki E.; Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. 

Wyd. PK, Kraków 2003. 
[3] Zagrajek T.  i in.; Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Wyd. PW,  

Warszawa 2005. 
[4] Kazimierczak G., Pacula B., Budzyńsk A.; Solid Edge: komputerowe wspomaganie pro-

jektowania. Helion, Gliwice 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść  wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L216 - Podstawy metrologii 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + L6 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” – sem. 1 i 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zasady organizacji eksperymentu badawczego w medycynie, 
dobór narzędzi pomiarowych. Poznanie budowy i obsługi podstawowych przyrządów pomia-
rowych. Zdobycie umiejętności analizy błędów i niedokładności pomiarów.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, przygotowanie oraz 
opracowanie sprawozdań, samodzielne wykonywanie zadań metrologicznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przygotowanie sprawozdań z realizowanych ćwi-
czeń (część teoretyczna i praktyczna), odrobienie i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Metrologia, jej przedmiot i zadania. Proces pomiarowy. Metody pomiarowe. Klasyfikacja i 
charakterystyki narzędzi pomiarowych. Przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne. Czujniki. 
Optyczne metody pomiaru z wykorzystaniem: mikroskopów, projektorów, kamer CCD. Kon-
cepcje i podstawy laserowych systemów pomiarowych. Analiza właściwości wiązki laserowej 
w aspekcie pomiarów błędów kształtu i połoŜenia. Długościomierze i wysokościomierze. 
Wprowadzenie do współrzędnościowej techniki pomiarowej dla potrzeb medycznych. Racjo-
nalny dobór narzędzi pomiarowych. Makro i mikrogeometria warstwy wierzchniej. Odchyłki 
wymiaru, kształtu i połoŜenia. Metody pomiaru odchyłek kształtu i połoŜenia. Laserowe me-
tody pomiaru mikrogeometrii powierzchni. Rejestracja wyników i ich analiza. Teoria błędów. 
Obliczanie błędów końcowych.  
Laboratoria  
Dobór narzędzia pomiarowego i strategii badawczej w medycynie. Pomiary uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi. Zastosowanie mikroskopów do analizy wymiarowo-kształtowej 
bioelementów. Wyznaczanie charakterystyki błędów za pomocą długościomierzy Abbego. 
Nadzorowanie narzędzi pomiarowych. Wzorcowanie czujnika pneumatycznego. Wyznacza-
nie charakterystyki statycznej czujnika. Pomiary chropowatości powierzchni na skomputery-
zowanym stanowisku firm: Hommel Werke oraz Taylor Hobson. Identyfikacja odchyłek 
kształtu. Analiza właściwości wiązki laserowej, justacja laserowych systemów interferencyj-
nych firmy Renishaw. Analiza błędów. Zastosowanie metod statystycznych.  

Literatura podstawowa   
[1] Jakubiec W., Malinowski J.; Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 
2004. 
[2] Kotulski Z., Szczepiński W.; Rachunek błędów dla inŜynierów. WNT, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Humienny Z., Osanna P.H., Tamre M., Weckenmann A., Bunt L., Jakubiec W.; Specyfika-

cje geometrii wyrobów, podręcznik europejski. WNT, Warszawa 2004. 
[2] Arendt J.; Wstęp do optyki laserów. PWNT, Warszawa 1998. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Ryniewicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej  
(M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L217 - Metrologia biomedyczna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Matematyka” sem 1 i 2.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  opracowanie zasad eksperymentu badawczego w medycynie 
metodami bezstykowymi. Poznanie budowy i obsługi interferometrów laserowych. Wyzna-
czania toru ruchu elementu fantomu. Pomiary z zastosowaniem fotogrametrii i laserowych 
głowic skanujących. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych sensorów mechaniczno-
elektrycznych. Aplikacja skanów otrzymanych z komputerowej tomografii rentgenowskiej i 
jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny metrologicznej. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, przygotowanie oraz 
opracowanie sprawozdań, samodzielne wykonywanie zadań metrologicznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przygotowanie sprawozdań z realizowanych ćwi-
czeń (część teoretyczna i praktyczna), odrobienie i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Organizacja procesu pomiarowego metodami bezstykowymi dla zastosowań biomedycz-
nych. Zastosowanie układów laserowych firmy Renishaw do pomiaru parametrów geome-
trycznych i kinematycznych modelu biologicznej pary przesuwnej. Aplikacja nadąŜnego sys-
temu laserowego Laser Tracker firmy Leica do wyznaczania toru ruchu elementu fantomu. 
Pomiary zarysów nieregularnych bioelementów z zastosowaniem fotogrametrii i kamer CCD 
systemem Mesh 3D. Pomiary parametrów geometrycznych z wykorzystaniem ramienia po-
miarowego i laserowej głowicy skanującej. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych sen-
sorów mechaniczno-elektrycznych. Pomiary topografii skóry z zastosowaniem systemu Foto 
Modeler. Aplikacja skanów otrzymanych z komputerowej tomografii rentgenowskiej i jądro-
wego rezonansu magnetycznego do oceny metrologicznej bioelementów lub fantomów. Za-
stosowanie techniki współrzędnościowej do analizy kształtu bioelementów – pomiary na 
współrzędnościowej maszynie pomiarowej.  

Literatura podstawowa  
[1] Arendt J.l.; Wstęp do optyki laserów. PWNT, Warszawa 1998.  
[2] Ratajczyk E.; Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i roboty pomiarowe. 

Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pruszyński B. i inni; Radiologia – diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR i medycyna 

nuklearna. PZWL, Warszawa 2008. 
[2] Gibner M.; Układy sensoryczne i inteligencja maszynowa. PWN, Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Ryniewicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii  
Współrzędnościowej (M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść  wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L218 - Mechatronika 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L6 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1, „Elektrotechnika” – sem. 
2 i „Elektronika” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie ele-
mentów i układów mechatronicznych.   

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i kolokwium zaliczeniowe-
go. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wstęp do mechatroniki. Modelowanie systemów fizycznych w inŜynierii medycznej. Układy 
kombinacyjne i sekwencyjne. Podstawy sterowania cyfrowego: układy otwarte i zamknięte. 
Sygnały pomiarowe, pomiary cyfrowe, analogowa i cyfrowa obróbka sygnałów pomiarowych. 
Przetwarzanie A/C i C/A, multipleksowanie wejść. Sensory: podstawy, integracja elektronicz-
na, parametry, charakterystyki. Pomiary wielkości kinematycznych i dynamicznych: metody 
potencjometryczne, indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne, ultradźwiękowe, enkodery,  
resolwery, metody piezoelektryczne, tensometryczne, optyczne. Mikromaszyny i mikronapę-
dy elektryczne. Aktuatory: podstawy, budowa, działanie, aktuatory elektromechaniczne, pie-
zoelektryczne, magnetostrykcyjne, magneto- i elektroreologiczne, z pamięcią kształtu. Mikro-
kontrolery. 
Laboratoria  
Modelowanie i symulacja prostego układu mechatronicznego. Badanie kompensacyjnego 
przetwornika analogowo-cyfrowego. Mechatroniczny aparat Ilizarowa. Mikroprocesorowy 
układ pomiaru wielkości nieelektrycznych (temperatura, ciśnienie, prędkość obroto-
wa/połoŜenie kątowe, przyspieszenie). Ultradźwiękowy układ   bezkontaktowego układu po-
miaru odległości i wykrywania przeszkód.  
Literatura podstawowa  
[1] Heimann B., Gerth W., Popp K.; Mechatronika – komponenty, metody, przykłady.  
     PWN, Warszawa 2001. 
[2] Bolton W.; Mechatronics – Electronic Control Systems In Mechanical and Electrical 
     Engineering. Addison Wesley Longmann Limited. Harlow 1999. 
[3] Onwubolu G.; Mechatronics – Principles and Applications. Elsevier Butterworth- 
     Heinemann, Burlington 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Braga N.; Robotics, Mechatronics and Artificial Intelligence. Newnes, Woburn, USA 2002. 
[2] Bishop R. H.; The Mechatronics Handbook. CRC Press, Boca Raton, USA 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Juda 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spa-
linowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L219 - Biopomiary  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9  1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1, „Elektrotechnika” – sem. 
2, „Elektronika” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie metod i technik 
pomiarowych oraz diagnostycznych w inŜynierii biomedycznej.  

Metody dydaktyczne:  wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność, na co najmniej 70% wykładów. 
Ocena ko ńcowa:  ocena na podstawie sprawozdania, z ww. przedmiotu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe zagadnienia opisujące procesy biochemiczne, biomechaniczne, bioelektryczne, 
optyczne oraz psychofizyczne w Ŝywym organizmie. Teoria pomiarów i tor pomiarowy: 
wielkości wejściowe, przetworniki, wielkości wyjściowe, przetwarzanie sygnału,  filtracja, 
ekranowanie. Urządzenia pomiarowe i ich parametry: elektrody, czujniki, sondy, przetworniki. 
Podstawy metod: ultradźwiękowej, elektroprądowych, elektronapięciowych, 
elektroimpedancyjnych. Omówienie metod na przykładzie pomiarów  temperatury ciała, 
ciśnienia, natęŜenia przepływu, gęstości, objętości płynów fizjologicznych. Ocena geometrii 
naczyń krwionośnych, gęstości tkanek twardych, diagnostyka stanu tkanek miękkich i 
twardych z wykorzystaniem roŜnych systemów pomiarowych. Biometria i pomiary 
antropomorficzne.   
Literatura podstawowa  
 [1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 2. Biopomiary. 

Wyd. EXIT, Warszawa 2001. 
[2] Bronzino J.D. (red.); Biomedical engineering handbook. CRC Press, Boca Raton 2000. 
[3] Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red.); Podstawy inŜynierii biomedycznej. Wyd. AGH, 

Kraków 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pruszyński B. (red.); Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. 

PZWL, Warszawa 2000. 
[2] Jakubowski  W.; Pomiary w ultrasonografii. Wyd. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 

Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Kulig 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L220 – Języki programowania 

  

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – stopie ń I 2 W6 + P9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  elementarne zapoznanie studentów z wybranym uniwersal-
nym językiem programowania. Uzyskanie umiejętności opracowania prostego programu na 
zadany temat, szczególnie w środowisku programu wyposaŜonego w moduł makroprogra-
mowania. 

Metody dydaktyczne:  wysłuchanie wykładu, aktywny udział w zajęciach projektowych, 
opracowanie sprawozdań z ćwiczeń projektowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium; zali-
czenie projektów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z zaliczenia wykładu i projektów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zarys historii rozwoju języków programowania. Podstawowa klasyfikacja języków programo-
wania. Definiowanie składni: notacja Backusa-Naura i diagramy Wirtha. Proste i złoŜone typy 
danych. Instrukcje: instrukcja warunkowa, róŜne typy pętli, blok, funkcje i procedury. Wyko-
rzystywanie bibliotek. Interfejsy obiektowe i ich zastosowanie. Programowanie z uŜyciem 
Windows Forms. Operacje wejścia/wyjścia plikowego. Dostęp do baz danych. 
Projekty  
Zaznajomienie ze środowiskiem programistycznym na przykładzie języka Visual Basic (VB) 
oraz  Visual Basic for Applications (VBA) w przykładowym otoczeniu programu wyposa-
Ŝonego w moduł makropoleceń. Realizacja prostego programu z wejściem i wyjściem ekra-
nowym. Definiowanie własnych funkcji, procedur i modułów. Definiowanie obiektów i interfej-
sów. Realizacja dostępu do zasobów plikowych. Korzystanie z usług obiektowych progra-
mu/właściciela modułu VBA. Dostęp do zasobów bazodanowych za pomocą wybranego in-
terfejsu (DAO/ADO/ADO.NET). 
Literatura podstawowa  
[1] Willis T., Newsome B.; Visual Basic 2010 od podstaw. Helion, Gliwice 2011. 
[2] Walkenbach J.; Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Helion, Gliwice 2011. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Snarska A.; Makropolecenia w Excelu. PWN, Warszawa 2007. 
[2] Kopertowska M., Sikorski W.; Funkcje w Excelu. PWN, Warszawa 2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Renata Dwornicka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L221 - Grafika komputerowa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W6 + L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Technologie informacyjne” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi grafiki 
komputerowej 2+3D oraz oprogramowaniem i sprzętem do jej tworzenia. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, realizacja zadań i projek-
tów indywidualnych oraz grupowego, przeglądy projektów i dyskusja.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie projektów indywidualnych i zespołowe-
go oraz testu sprawdzającego wiedzę z zakresu grafiki komputerowej. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna z powyŜszych ocen. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do grafiki komputerowej oraz obszary jej zastosowań. Sprzęt do grafiki kom-
puterowej. Znaczenie i wykorzystanie barwy w grafice komputerowej.. Modele barw i percep-
cja obrazu. Grafika rastrowa: akwizycja, struktura, przetwarzanie i formaty zapisu obrazów 
cyfrowych. Tworzenie obiektów w grafice wektorowej 2 +3 D. Konwersja grafiki bitmapowej 
na wektorową. Prymitywy graficzne. Modelowanie powierzchni za pomocą funkcji parame-
trycznych i uwikłanych. Transformacje geometryczne i rzutowanie. Definicja i metody render-
ingu. Potok renderingu. Oświetlenie i cieniowanie.  Lokalne i globalne (metoda śledzenia 
promieni i energetyczna) modele oświetlenia. Tekstury bitmapowe i proceduralne. Tworzenie 
scen 3 D. Generowanie grafiki z wykorzystaniem bibliotek OpenGL-a.  Animacja komputero-
wa. Sceny 3D w Internecie: język VRML i X3D.  
Laboratoria  
Studenci w oparciu o wykłady teoretyczne, bibliografię i netgrafię realizują siedem indywidu-
alnych projektów graficznych, korzystając z oprogramowania: Adobe Master Colection, POV 
Ray, Wings 3D, Blender, Corel Draw, 3D Studio Max oraz bibliotek OpenGL.  
 

Literatura podstawowa     
[1] Foley J.D & Comapany.; Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT,  Warszawa 2001. 
[2] Birn J.; Oświetlenie i rendering. Helion, Gliwice 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Hill F.S. & Kelley S.M.; Computer graphic using OpenGL. Pearson, 2006. 
[2] Margulis D.; Photoshop LAB. Helion, Gliwice 2006. 
[3] Materiały dydaktyczne na stronie internetowej Zakładu M-71. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zbigniew Latała 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L222 – Techniki obrazowania medycznego 

  

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W6 + P9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współcze-
snym technikami obrazowania medycznego – podstaw fizycznych oraz zaawansowanych 
algorytmów rekonstrukcji obrazów medycznych, ich przetwarzania oraz analizy ilościowej 
oraz jakościowej z wykorzystaniem technik analizy obrazów cyfrowych. 

Metody dydaktyczne:  multimedialny wykład zarówno informacyjny, jak równieŜ i problemo-
wy, aktywizujący studentów. Udział studentów w zajęciach laboratoryjnych pozwalających na 
nabycie umiejętności praktycznych w tworzeniu algorytmów do przetwarzania i analizy obra-
zów medycznych poprzez realizację zadań zamieszczonych w skryptach do przedmiotu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich zajęć 
laboratoryjnych (L) oraz zaliczenie testu z wiedzy objętej  wykładami (W). 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona Z = L x 0,75 + W x 0,25. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Diagnostyka obrazowa w medycynie. Charakterystyka technik obrazowania RTG, USG, CT, 
MRI, PET, endoskopia, koronarografia, scyntygrafia. Systemy obrazowej dokumentacji me-
dycznej. Standard DICOM. Podział i ogólna charakterystyka algorytmów przetwarzania obra-
zu. Przekształcenia geometryczne. Przekształcenia punktowe z uŜyciem LUT. Wyrównywa-
nie histogramu, korekcja jasności i kontrastu. Punktowe operacje na dwóch obrazach. Bina-
ryzacja. Filtracja cyfrowa. Filtry liniowe, konwolucja. Filtracja obrazów w dziedzinie częstotli-
wości. Filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe. Gradient i laplasjan obrazu. Filtry nieli-
niowe: medianowe, adaptacyjne. Elementy morfologii matematycznej. Przegląd wybranych 
problemów i sposobów ich rozwiązania. Podstawowe przekształcenia na obrazach koloro-
wych, szarych i binarnych – podstawowe filtry, przekształcenia morfologiczne, logiczne, 
arytmetyczne. Pomiary na obrazach cyfrowych. 
Laboratoria  
Wykorzystanie programu Aphelion do analizy obrazów. Język skryptowy programu Aphelion. 
Opracowanie przy pomocy języka skryptowego Apheliona aplikacji do analizy wybranych 
obrazów medycznych, uzyskanych przy pomocy urządzeń stosowanych w medycznej dia-
gnostyce obrazowej. Przetwarzanie i analiza ilościowa obrazów szarych – korekcja szumu, 
algorytmy korekcji cienia, filtry do detekcji krawędzi, przekształcenia morfologiczne, logiczne, 
arytmetyczne, pomiary na obrazach cyfrowych. Analiza obrazów medycznych: analiza zdjęć 
rentgenowskich, ultrasonograficznych, analiza obrazów kolorowych  na podstawie obrazów 
preparatów biologicznych.  

Literatura podstawowa     
[1] Pruszyński B.; Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL, 

Warszawa 2000.  
[2] Wojnar L., Kurzydłowski K.J, Szala J.; Praktyka analizy obrazów. Fotobit, Kraków 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca:  
[1]Cierniak R.; Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne. 
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EXIT, Warszawa 2005. 
[2] Preim B., Bartz D.; Visualization i Medicine. Theory, algorithms and application. Morgan 

Kaufman, Computer Graphics, 2007. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Aneta Gądek-Moszczak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L223 - Modelowanie 3D w biomechanice 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 P15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 P9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Dokumentacja techniczna” – sem. 1., 
„Podstawy projektowania elementów konstrukcji” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie sposobów modelowania biomechanicznego. Wpływ 
uproszczeń modelów na analizę układów biomechanicznych. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne wykonywanie zadań projektowych.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja multimedialna wyznaczonych zadań 
projektowych. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z zadań projektowych. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Projekty  
Rola modelowania komputerowego i symulacji numerycznych w inŜynierii biomedycznej. 
Definiowanie lokalnego układu współrzędnych. Techniki modelowania bryłowego; modelo-
wanie brył za pomocą powierzchni; elementarne obiekty 3D-„prymitywy”; tworzenie brył z 
wykorzystaniem operacji Boole’a. Edycja brył (fazowanie, zaokrąglanie, przekroje). Modelo-
wanie kształtów złoŜonych asymetrycznych. Wykorzystanie grafiki komputerowej i pomiarów 
współrzędnościowych w procesie tworzenia geometrii. Definiowanie własności fizycznych 
brył. Modele implantów, interakcja tkanka Ŝywa- implant. Analiza numeryczna. 

Literatura podstawowa  
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna. Tom 5. Biomechanika  

i inŜynieria rehabilitacyjna. Wyd. EXIT. Warszawa 2001. 
[2] Femap. User guide v.8.2. 
Literatura uzupełniaj ącą 
[1] Asys. User guide v.12. 
[2] Kazimierczak G.; Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania. Wyd. Helion, 

Gliwice 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sylwia Łagan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L224 - Biomechanika rehabilitacyjna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 2  
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi reha-
bilitacji oraz niepełnosprawności oraz zaopatrzeniem ortotycznym i technicznym wspomaga-
niem utraconych funkcji kończyn. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany prezentacją multimedialną. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: niepełnosprawność, klasyfikacja uszkodzeń, rehabilitacja: cele i zało-
Ŝenia, rodzaje i techniki. Fizykoterapia. 
Klasyfikacja i struktura mięśni, podstawowe funkcje i charakterystyki mięśnia, upośledzenie 
funkcji. Opis ruchów człowieka i połoŜenia części ciała: płaszczyzny, definiowanie ruchów, 
łańcuchy i pary kinematyczne, stopnie swobody, typy połączeń stawowych. 
Pomoce techniczne w pionizacji i nauce chodu (stoły pionizacyjne, parapodia, poręcze, bal-
koniki, kule, laski). Pomoce lokomocyjne, wózki inwalidzkie (podział i parametry opisujące 
geometrię). Pokonywanie barier architektonicznych. Zaopatrzenie ortotyczne. Wskazania do 
stosowania. Cechy aparatu ortotycznego. Podział ortoz. Ortozy kończyn dolnych i górnych, 
ortozy stawu skokowego i kolanowego. Ortozy kręgosłupa (podział, działanie mechaniczne, 
efekt). Kołnierze ortopedyczne. Rehabilitacja po utracie kończyny. 
Literatura podstawowa  
[1] Kiwerski J.; Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2007. 
[2] Marciniak W., Szulc A. (red.); Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 

2008. 
[3] Mikołajewska E.; Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. PZWL Warszawa 2009. 
[4] Przeździak B., Nyka W.; Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych. 

Via Medica, Gdańsk 2008.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Brotzman S.B., Wilk K.E.; Rehabilitacja ortopedyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 

2008. 
[2] Woźniewski M., Kołodziej J.; Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006. 
[3] Kahn J.; Elektroterapia. Zasady i zastosowanie. PZWL, Warszawa 2005. 
[4] Robertson V., Ward A., Low J., Reed A.; Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne. 

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Magdalena Kromka-Szydek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L225 - Biomechanika in Ŝynierska  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W30 + L15 + S15 5 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L9 + S9 5 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Biomecha-
nika rehabilitacyjna” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie modelowania 
układów mięśniowo-szkieletowych człowieka, modelowania konstytutywnego tkanek biolo-
gicznych oraz zastosowania symulacji numerycznych i metod doświadczalnych dla wybra-
nych układów biomechanicznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
wybranego zagadnienia w ramach zajęć seminaryjnych, wykłady z wykorzystaniem technik 
multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium i seminarium, aktywny 
udział w  wykładach, egzamin. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona  ocen z egzaminu (0,6), seminarium (0,2) i laboratorium 
(0,2). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 
Wykłady  
Podstawy statyki, kinematyki i dynamiki układów mięśniowo-szkieletowych człowieka. Bio-
mechaniczne aspekty badań tkanki Ŝywej. Własności mechaniczne i wytrzymałościowe ko-
ści. Modele fizyczne i równania konstytutywne tkanki kostnej – zbitej i trabekularnej. Teoria 
funkcjonalnej adaptacji oraz teorie przebudowy tkanki biologicznej - remodeling. Podstawy 
biomechaniki zderzeń. Kryteria doboru implantów. Stabilizacja zewnętrzna kości długich. 
Modele obciąŜeniowe kręgosłupa. Alloplastyka stawu biodrowego. Wybrane zagadnienia 
tribologii stawów. Podstawy biomechaniki stomatologicznej. Metody doświadczalnej analizy 
napręŜeń i odkształceń w biomechanice inŜynierskiej. Symulacje numeryczne oraz analiza 
MES w biomechanice. 
Laboratoria  
Badania własności wytrzymałościowych tkanki kostnej. Pomiary na stanowisku do badań 
wysiłkowych kończyn człowieka. Badanie zdolności ruchowych palców ręki. Tensometria 
elektrooporowa w biomechanice stomatologicznej - pomiary odkształceń Ŝuchwy i zębów w 
zwarciu zgryzowym. Stabilizatory zewnętrzne w ortopedii i traumatologii. Identyfikacja sta-
nów pracy układu biomechanicznego: stabilizator – wydłuŜana kończyna z zastosowaniem 
symulacyjnych badań laboratoryjnych. Opracowanie dokumentacji technicznej wybranych 
elementów zaopatrzenia rehabilitacyjnego i pourazowego.   
Seminaria  
Funkcje manipulacyjno-lokomocyjne oraz modele układu ruchowego człowieka. Problemy 
badań in vivo i in vitro. PrzeciąŜenia kręgosłupa oraz biomechaniczne aspekty leczenia jego 
schorzeń. Statyka stawów biodrowego i kolanowego. Analiza stanu napręŜeń i odkształceń w 
kości miednicy. Dobór modeli do analizy i opis zmian operacyjnych zespołu stawu biodrowe-
go. Biomechanika medyczna i inŜynieria rehabilitacyjna - zastosowanie metod elektrostymu-
lacji, techniczne środki wspomagania funkcji ruchowych, ortotyka kończyn, metody zespoleń 
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kości, biomechaniczne aspekty projektowania protez i implantów kostnych.  

Literatura podstawowa  
[1] Będziński R.; Biomechanika inŜynierska. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 
[2] Nałęcz M. ( red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 5. Biomechanika i 

inŜynieria rehabilitacyjna. Wyd. EXIT, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Tadeusiewicz R., Augustyniak P.; Podstawy inŜynierii biomedycznej. Wyd. AGH, Kraków 

2009. 
[2] Kutz M. (red.); Biomedical engineering and design handbook – vol.1, 2. McGraw-Hill, NY 

2009. 
[3] Wnek G.E., Bowlin G. L.; Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering 

(eds.), Informa Healthcare USA, NY 2008.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Grzegorz Milewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L226 - Biomateriały  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W30 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L9 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Materiały inŜynierskie” – sem. 2, „Materiały 
polimerowe”- sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie współcześnie sto-
sowanych metalicznych materiałów implantacyjnych, materiałów polimerowych, biopolime-
rów i materiałów ceramicznych stosowanych w medycynie. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratorium, aktywny udział w  wykła-
dach. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Ogólna charakterystyka biomateriałów. Podział i rodzaje biomateriałów. Wymagania 
stawiane biomateriałom - biozgodność, biotolerancja, biofunkcyjność. Mechanizm 
osteointegracji i współpraca tkanki biologicznej z implantami. Materiały polimerowe, 
biopolimery oraz macierze tkankowe. Materiały metaliczne: stale stopowe odporne na 
korozję, stopy kobaltu, tytan i jego stopy. Zastosowanie materiałów metalicznych w 
implantologii. Nierdzewne stale stopowe na instrumentarium medyczne. Materiały 
inteligentne w inŜynierii medycznej. Stopy Ti-Ni jako materiały z pamięcią kształtu. 
Biomateriały węglowe. Zastosowanie kompozytów węgiel-węgiel oraz kompozytów 
węglowych na osnowie polimerowej. Materiały ceramiczne: bioceramika korundowa, 
bioszkła, hydroksyapatyt. Funkcje biomateriałów: przeszczepy, wszczepy i implanty, protezy 
i ortozy, membrany biomedyczne, materiały na elementy sprzętu medycznego o 
przedłuŜonym kontakcie z ustrojem, biomateriały do zespalania tkanek, materiały 
opatrunkowe, materiały pomocnicze w technologii leków. 
Laboratoria  
Metody obróbki powierzchniowej stopów metalicznych: polerowanie elektrolityczne. Badanie 
właściwości nici chirurgicznych. Zjawisko pamięci kształtu stopów Ni-Ti. Materiały 
polimerowe do zastosowań medycznych. Biomateriały stomatologiczne do wypełnień koron 
zębów. Wytwarzanie odlewów dla potrzeb medycyny. Struktura i właściwości mechaniczne 
stali nierdzewnych Cr-Ni-Mo oraz implantacyjnych stopów kobaltu. Korozja i pasywacja 
implantów metalicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Marciniak J.; Biomateriały w chirurgii kostnej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1992. 
[2] Marciniak J.; Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 
[3] Nałęcz M. ( red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 4. Biomateriały. 

Wyd. EXIT, Warszawa 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kutz M. (red.); Biomedical engineering and design handbook – vol.1, 2. McGraw-Hill, NY 

2009. 
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[2] Wnek G.E., Bowlin G. L., Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering 
(eds.), Informa Healthcare USA, NY 2008.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Grzegorz Milewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L227 - Implanty i sztuczne narz ądy 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W30 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L9 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Ortopedia  
i protetyka” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod wspomagania utraconych funkcji człowieka. 
Klasyfikacja implantów i sztucznych narządów. Poznanie postępowania w procesie zaopa-
trzenia pacjenta w implanty.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowywanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań, 
egzamin pisemny.  
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona  ocen z zaliczenia laboratorium (0,4) i egzaminu (0,6). 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Klasyfikacja wszczepów, wymagania stawiane materiałom stosowanym na implanty. Interak-
cja wszczep/tkanka, problemy immunologiczne i hematologiczne stosowania sztucznych 
narządów. Przegląd stosowanych metod wspomagania dysfunkcji narządów. Transplantolo-
gia. Sztuczne narządy zmysłów (oko, ucho). Sztuczne tkanki (krew, skóra). Sztuczna nerka – 
dializatory i aparatura do hemodializy. Dializa otrzewnowa. Sztuczna trzustka –systemy bio-
logiczne, biochemiczne i mechaniczne wspomagania narządu. Mechaniczne systemy wspo-
magania układu krąŜenia (metody wdroŜone i eksperymentalne). Metody wspomagania nie-
wydolności serca (pompy, sztuczne komory, sztuczne serce). Metody i aparatura do sztucz-
nej wentylacji płuc. Sterowanie czynnością mięśni szkieletowych. Systemy dozowania leków.  
Laboratoria  
Budowa sztucznej komory serca. Pomiary hemodynamiczne na stanowisku biopompy. Pro-
tezy kadriozastawek – rozwiązania konstrukcyjne. Sztuczne płuco-serce. Budowa sztucznej 
nerki. Pomiar stęŜenia glukozy we krwi - testy. Wskaźniki opisujące kontrolę glikemii. Kon-
strukcje endoprotez (staw biodrowy, staw kolanowy). Sztuczne kończyny –rozwiązania kon-
strukcyjne protez i ortoz. Pomiar sił i przemieszczeń w wybranych stabilizatorach zewnętrz-
nych. Aktywne protezy narządu ruchu. 

Literatura podstawowa  
[1] Łagan S., Niemczewska-Wójcik M.; Sztuczne narządy w zarysie. Wyd.PK, Kraków 2010. 
[2] Przeździak B., Nyka W.; Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych. 

Via Medica, Gdańsk 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna. Tom 3. Sztuczne narządy. 

Wyd. EXIT, Warszawa 2001. 
[2] Tadeusiewicz R. (red.); Podstawy inŜynierii biomedycznej. Wyd. AGH, Kraków 2009. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sylwia Łagan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu  L228 - Biomechanika urazów w zderzeniach samochodó w 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 L15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 L9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3, „Anatomia 
i fizjologia” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie mechanizmów powstawania obraŜeń podczas zde-
rzenia i zbudowanych na ich postawie kryteriów obraŜeń. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawoz-
dań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie kartkówek i 
sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z kartkówek. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Wprowadzenie do biomechaniki zderzeń (obraŜeń powstałych podczas zderzeń). Rodzaje 
mechanizmów powstawania obraŜeń podczas zderzenia. Skale nasilenia obraŜeń. Toleran-
cje poszczególnych części ciała człowieka na uderzenia. Biomechanika urazów: głowy, krę-
gosłupa, klatki piersiowej, brzucha, miednicy i kończyn dolnych - kryteria obraŜeń. Systemy 
łagodzenia skutków zderzeń samochodów. Obliczanie wartości wybranych kryteriów obra-
Ŝeń. Obliczanie prawdopodobieństwa doznania obraŜenia o danym stopniu nasilenia wybra-
nej części ciała. 
Literatura podstawowa  
[1] Wicher J.; Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKiŁ , Warszawa 2008. 
[2] Wismans J. i inni.; Injury biomechanics. Wyd. Eindhoven University of Technology 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kramer F.; Passive Sicherheit von Kraftfahrzeugen, ATZ/MTZ Fachbuch Wiesbaden 

2006. 
[2] Matyjewski M.; Analiza i ocena technicznych sposobów zmniejszania skutków wypadków 

drogowych. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Andrzej Mruk prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spa-
linowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści  
Kod - nazwa 
przedmiotu L229 - Teoria mechanizmów i maszyn  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + C9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami analizy 
mechanizmów w zakresie kinematyki i dynamiki. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów.  
Ocena ko ńcowa: ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe: maszyna, mechanizm, robot, manipulator. Ogniwa. Pary kinematyczne. 
Metody analizy kinematycznej. Podstawy analizy dynamicznej mechanizmów. Układy napę-
dowe, napęd mięśniowy. Metody symulacyjne i numeryczne w badaniach kinematyki 
i dynamiki mechanizmów. Podatność ogniw. WraŜliwość mechanizmów. Analiza błędów dy-
namicznych mechanizmów. 
Ćwiczenia  
Analiza strukturalna złoŜonych mechanizmów płaskich. Kinematyka mechanizmów płaskich 
i przestrzennych. Macierze przejścia dla otwartych łańcuchów kinematycznych. Proste 
i odwrotne zadanie dynamiki mechanizmów. 

Literatura podstawowa  
[1] Morecki A., Oderfeld J.; Teoria maszyn i mechanizmów. PWN, Warszawa 1987. 
[2] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.; Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, War-

szawa 2002.  
[3] Olędzki A.; Podstawy teorii maszyn i mechanizmów. WNT, Warszawa 1987. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Gronowicz A.; Podstawy analizy układów kinematycznych. Wyd. Politechniki Wrocław-

skiej, Wrocław 2003.  
[2] Knapczyk J., Lebiediew P.A.; Teoria mechanizmów przestrzennych i manipulatorów. 

WNT, Warszawa 1987. 
[3] Miller S.; Układy kinematyczne. Podstawy projektowania. WNT, Warszawa 1988. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Michałowski  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod – nazwa 
przedmiotu L230 – Podstawy automatyki 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 3 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 3 W9 + L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: : wymagana wiedza z matematyki w zakre-
sie zapisu macierzowego; pojęcie zmiennej zespolonej, podstawy równań róŜniczkowych 
zwyczajnych liniowych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:   zapoznanie studentów z podstawowymi własnościami ukła-
dów sterowania. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie kartkówek. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasada sprzęŜenia zwrotnego na przykładzie regulatora temperatury, schemat blokowy 
układu regulacji. Podział układów sterowania. Opis obiektu sterowania w przestrzeni stanu; 
zapis równań oscylatora harmonicznego z tłumieniem w przestrzeni stanu.  Równanie wej-
ścia/wyjścia obiektu sterowania. Przekształcenie Laplace’a i jego podstawowe własności. 
Macierz transmitancji operatorowych układu. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe 
wybranych członów dynamicznych (człon inercyjny pierwszego rzędu i człon oscylacyjny). 
Stabilność liniowych układów stacjonarnych, kryterium algebraiczne Hurwitza. Podstawowe 
własności regulatorów PID; transmitancja układu zamkniętego, stabilność regulatorów PID, 
odpowiedź skokowa i uchyb statyczny. 
Laboratoria  
Typowe elementy i zespoły układów automatyki. Modelowanie numeryczne dynamiki wybra-
nego układu mechanicznego w przestrzeni stanu. Doświadczalna identyfikacja parametrycz-
na wybranych elementów układów automatyki; badanie i schematyzacja charakterystyk wy-
branych członów proporcjonalnych, inercyjnych i oscylacyjnych. Badanie układu automa-
tycznej regulacji poziomu cieczy w połączonych zbiornikach. Modelowanie i symulacja wy-
branych układów automatycznej regulacji zawierające regulatory ciągłe PID; metody doboru 
nastaw regulatorów PID. Analiza stabilności układów automatycznej regulacji z wykorzysta-
niem pakietu symulacyjnego VisSim. 
Literatura podstawowa  
[1]  Pełczewski W.; Teoria sterowania. WNT, Warszawa 1980. 
[2]  Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.; Podstawy teorii sterowania.   
      WNT, Warszawa 2005.          
Literatura uzupełniaj ąca   
[1]  Cannon R.H.; Dynamika układów fizycznych. WNT, Warszawa 1973. 
[2]  Amborski K., Marusak A.; Teoria sterowania w ćwiczeniach. PWN, Warszawa 1978. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr. inŜ. Tomasz Goik 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L231 – Wpływ wibracji i hałasu na człowieka   

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń II 4 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 4 W9 + L9  2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3, „Podstawy 
automatyki” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i metodami mode-
lowania i oceny wpływu wibracji i hałasu na człowieka-operatora. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testu z wykładu, kolokwia z ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z testu (0.3) i laboratorium (0.7). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakter wibracji i hałasu oddziałujących na człowieka. Definicja wibracji ogólnej                             
i miejscowej, przykłady. Dyskomfort wibracyjny a bezpieczeństwo pracy. Wpływ wibracji                  
i hałasu na pracę człowieka. Percepcja wibracji i hałasu, kryteria oceny. Standardy 
międzynarodowe dotyczące wibracji i hałasu. Choroby związane z oddziaływaniem wibracji                
i hałasu. Biodynamika ciała ludzkiego. Metody budowy modeli biodynamicznych.               
Drgania działające na człowieka w pojazdach – ich opis i analiza. Dynamika siedziska 
kierowcy. Metody badań doświadczalnych pomiaru ekspozycji człowieka na drgania i hałas. 
Drgania przekazywane na człowieka przez ręce i choroby z tym związane. Wibroizolacja 
człowieka - operatora. Zapobieganie i ochrona przed wibracjami i hałasem. Człowiek jako 
adaptacyjny układ regulacji i jako ogniwo systemu dynamicznego. 
Laboratoria  
Zapoznanie ze współczesnym sprzętem do akwizycji i analizy sygnałów wibroakustycznych 
(mikrofony pomiarowe, akcelerometry, sonometry, karty pomiarowe, analizatory, proces kali-
bracji). Pomiar i cena wpływu na człowieka poziomu ciśnienia akustycznego. Pomiar i ocena 
wpływu drgań miejscowych podczas pracy narzędziem ręcznym. Pomiar i ocena wpływu 
drgań ogólnych  siedzącego operatora maszyny roboczej na stanowisku opartym o wzbudnik 
elektrohydrauliczny. Badania wpływu wibracji na organizm człowieka operatora metodami 
bezkontaktowymi - porównanie do metod klasycznych. Ocena wpływu wibracji na proces 
sterowania narzędziem ręcznym - badania na stanowisku z wzbudnikiem kinematycznym.  

Literatura podstawowa  
[1] Engel, Z.; Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PAN, 

Warszawa 1993. 
[2] KsiąŜek, M.A.; Modelowanie i optymalizacja układu człowiek-wibroizolator-maszyna. Mo-

nografia 244. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Griffin, M.J.; Handbook of human vibration. Academic Press, London 1990. 
[2] Harris’Shock and Vibration Handbook, chapter 41. McGraw Hill Book Company 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Marek A. KsiąŜek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 



 73

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa przed-
miotu L232 - Techniczne wspomaganie funkcji człowieka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W6 + L9 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z modelami układu mięśniowo-szkieletowego  
i układami technicznego wspomagania człowieka niepełnosprawnego w pojeździe kołowym. 

Metody dydaktyczne:  wykład, zajęcia laboratoryjne przy wykorzystaniu stanowisk. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie, definicje podstawowych pojęć (łańcuch kinematyczny, ruchliwość, 
manipulator, pedipulator, ortoza, proteza, maszyna krocząca i manipulacyjna, robot medyczny 
i laparoskop). Schematy kinematyczne, wymiarowanie, transformacje układów odniesienia, 
równania więzów, analiza połoŜeń członu roboczego, przemieszczeń i obciąŜeń członów. 
Struktura i ruchliwość układu mięśniowo-szkieletowego człowieka jako biomechanizmu. 
Analiza układu mięśniowego jako mechanizmu napędu ruchu. Pomiary parametrów 
kinematycznych ruchu tułowia i kończyn. Analiza statyczna układu mięśniowo-szkieletowego 
człowieka, wyznaczenie obciąŜeń stawów i kręgosłupa. Analiza ruchu ciała kierowcy w trakcie 
próby zderzeniowej. Parapodium poruszane za pomocą nadal czynnych kończyn człowieka. 
Wózek inwalidzki o napędzie ręcznym i elektrycznym, samochód przystosowany dla 
niepełnosprawnego kierowcy i pasaŜera na wózku, urządzenia wspomagające. 
Laboratoria  
Opracowanie schematów kinematycznych układów sterowania i napędu wózka inwalidzkiego, 
ich wymiarowanie oraz analiza kinematyczna i dynamiczna. Schematy urządzeń do załado-
wania i mocowania wózka w samochodzie. Opracowanie schematów urządzeń wspomagają-
cych niepełnosprawnego kierowcę samochodu. Sprawdzenie działania nakładkowych inwa-
lidzkich urządzeń specjalnych w samochodzie, stosowanych przy róŜnych dysfunkcjach moto-
rycznych. Klasyfikacja dysfunkcji. Badanie układów sterowania urządzeniami wspomagają-
cymi: automat sprzęgłowy, wspomaganie układu kierowniczego i hamulcowego. 

Literatura podstawowa  
[1] Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.; Teoria mechanizmów i manipulatorów. WNT, War-

szawa 2002. 
[2] Będziński R., Kędzior K. i inni.(red.); Biomechanika i inŜynieria rehabilitacyjna. Wyd. Exit, 

Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Reński A.; Budowa samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. 

Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997. 
[2] Będziński R.; Biomechanika inŜynierska. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Józef Knapczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spa-
linowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L233 – Aparatura medyczna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C15 4 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Fizyka” – sem. 1, „Anatomia i fizjologia” – 
sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową oraz zasadą działania podstawowej 
aparatury medycznej.  

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany prezentacją multimedialną, pokaz wybranej 
aparatury, rozwiązywanie zadań w oparciu o materiały pomocnicze. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium 
zbiorczego; egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0.3) i egzaminu (0.7). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja, klasyfikacja i kierunki rozwoju aparatury biomedycznej. RTG jako technika obrazo-
wania; środki cieniujące. Zasada działania aparatu rentgenowskiego. Mammografia, angio-
grafia, rentgen stomatologiczny. Badania izotopowe kości i stawów. Scyntygraf i gammaka-
mera. Tomografia komputerowa, spiralna i wielorzędowa TK. Rezonans magnetyczny. Elek-
trokardiografia: elektrokardiogram, odprowadzenia, aparaty do rejestracji krzywej EKG. Ba-
danie metodą Holtera; testy wysiłkowe. Echokardiografia jedno-, dwu- i trójwymiarowa oraz 
Dopplerowska. Echokardiografia przezklatkowa. Ultrasonografia. 
Ćwiczenia  
Parametry opisujące aparaturę biomedyczną. Monitorowanie układu krąŜenia (elektrokardio-
grafia, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, inwazyjny pomiar ciśnienia krwi, odśrodkowe ci-
śnienie Ŝylne, cewniki Swan-Ganza). Monitorowanie wentylacji człowieka (pulsoksymetria, 
kapnometria). Monitorowanie temperatury człowieka. Manualne i automatyczne defibrylatory 
zewnętrzne. Podział, budowa i parametry defibrylatorów. Defibrylatory jedno- i dwufazowe. 
Pompy infuzyjne. Podział i budowa pomp infuzyjnych. Parametry pomp infuzyjnych. Pompy 
strzykawkowe, perystaltyczne i PCA. 

Literatura podstawowa  
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 8. Obrazowanie 

biomedyczne. Wyd. Exit, Warszawa 2003. 
[2] Gonet B.: Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. PZWL, Warszawa 1997. 
[3] Allan P.L., Dubois P.A., Pozniak M.A., McDicken W.N.; Ultrasonografia Dopplerowska. 

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Prokop M.,  Galantki M.; Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka. 

Medipage, Warszawa 2007. 
[2] Brant W.E., Helis C.A.; Podstawy diagnostyki radiologicznej. Medipage, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Magdalena Kromka-Szydek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 

 



 75

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L234 - Systemy diagnostyczne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 S9 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Aparatura 
biomedyczna” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z pojęciami dotyczącymi diagnostyki podsta-
wowych układów i narządów. 

Metody dydaktyczne:  zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, dyskusja. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność co najmniej na 70% seminariów oraz 
wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminarium  
Główne grupy metod diagnostycznych. Przykłady zastosowania przy ocenie schorzeń ukła-
dów: krąŜenia (echo serca, koronarografia), oddechowego (spirometria), moczowego (uro-
grafia), pokarmowego (kolonoskopia). Obrazowanie naczyń. Zastosowanie metod diagno-
stycznych w neurologii (elektroencefalografia, elektromiografia). Diagnostyka układu kostne-
go–densytometria (jednostki pomiarowe, parametry opisujące). Badanie izotopowe kości i 
stawów (scyntygrafia), artroskopia. Diagnostyka oczu: angiografia fluoresceinowa, tonome-
tria, badania elektrofizjologiczne, badanie pola widzenia i wad refrakcji oka. 
Literatura podstawowa  
[1] Leitman M.W.; Diagnostyka i postępowanie w chorobach oczu. Kompendium. Wydawnic-

two Medyczne Górnicki, Wrocław 2009. 
[2] Brant W.E., Helis C.A.; Podstawy diagnostyki radiologicznej. Medipage, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 1. Biosystemy. 

Wyd. Exit, Warszawa 2005. 
[2] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 2. Biopomiary.  

Wyd. Exit, Warszawa 2001. 
[3] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 9. Fizyka biome-

dyczna. Wyd. Exit, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Magdalena Kromka-Szydek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L235 – Mikro i makrostruktury w diagnostyce medyczn ej 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z mikro i nanostrukturami oraz moŜliwościami ich 
wykorzystania w diagnostyce medycznej. 

Metody dydaktyczne:  dyskusja na wykładzie, prezentacje PowerPoint. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowe-
go. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Nanostruktury – potencjalne zastosowania w biologii i medycynie. Podział i klasyfikacja 
NEMS (układy nanoelektromechaniczne) i MEMS (układy mikro-elektromechaniczne) i ich 
zastosowania. Czujniki ciśnienia, bezwładnościowe, optyczne. Materiały i ich własności. Me-
chanika w układach biologicznych w skali mikro i nano. Mikro- i nanociecze – układy stero-
wania. Dozowanie cieczy w układach biernych i czynnych. Czujniki detekcji w układach mikro 
i nano. Analiza składu krwi. Terapeutyczne urządzenia w skali nano.  
Literatura podstawowa  
[1] Bhushan B.; Handbook of nanotechnology. Springer 2004. 
[2] Nalwa H.S.; Nanostructured materials and nanotechnology. Academic Press 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Przygocki W., Włochowicz A.; Fulereny i nanorurki. WNT, Warszawa 2001. 
[2] Sattler K.D.; Handbook of nanophysics – nanomedicine and nanorobotics. CRC Press, 

2011. 
[3] Broz P.; Polymer-based nanostructures. Royal society of Chemistry 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L405 - Roboty i manipulatory 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + L12   3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Matematy-
ka” – sem. 1 i 2, „Podstawy metrologii” – sem. 3, „Metrologia biomedyczna” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie zasad automatyzacja i robotyzacja procesów dia-
gnostycznych i terapeutycznych. Modele robotów i maszyn manipulacyjnych dla potrzeb me-
dycznych. Programowanie robotów dla potrzeb medycznych. Badanie oraz ocena dokładno-
ści i powtarzalności ruchów robota. Laserowe głowice skanujące. Umiejętność doboru sys-
temów automatyzacji i robotyzacji dla potrzeb medycznych.  

Metody dydaktyczne:  udział w zajęciach laboratoryjnych, samodzielne wykonywanie zadań 
automatyzacji i robotyzacji w diagnozie i terapii. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przygotowanie sprawozdań z realizowanych ćwi-
czeń (część teoretyczna i praktyczna), odrobienie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laborato-
ryjnych. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów diagnostycznych i terapeutycznych. 
Elementy automatyki, schematy blokowe, pojęcia podstawowe, sterowanie w układzie otwar-
tym i zamkniętym, klasyfikacja układów sterowania, charakterystyka sygnałów w układach. 
Podstawowe człony automatyki. Charakterystyka wybranych biologicznych układów regula-
cji, identyfikacja obiektów regulacji. Regulatory i człony korekcyjne w układach regulacji. Mo-
dele robotów i maszyn manipulacyjnych dla potrzeb diagnostyki i terapii. Serwo i teleoperato-
ry. Proste i odwrotne zadania kinematyki manipulatorów i robotów. Budowa i charakterystyka 
robotów i manipulatorów w aplikacjach medycznych. Mini i mikro roboty dla potrzeb operacji 
medycznych. Wybrane efekty i skutki automatyzacji i robotyzacji w zastosowaniach medycz-
nych. Wybrane zagadnienia nadzorowania robotów i manipulatorów. 
Laboratoria  
Programowanie robotów dla potrzeb medycznych. Badanie oraz ocena dokładności i powta-
rzalności ruchów robota. Wyznaczenie trajektorii ruchu końcówki robota dla typowych zabie-
gów medycznych. Nadzorowanie procesu diagnostycznego lub terapeutycznego z wykorzy-
staniem robotów i kamer CCD. Analiza metrologiczna sensorów CCD i laserowych głowic 
skanujących dla potrzeb wykorzystania manipulatorów w zabiegach medycznych.  

Literatura podstawowa   
[1] Honczarenko J.; Roboty przemysłowe, Budowa i zastosowanie. WNT, Warszawa 2004. 
[2] Bioroboty przyszłością medycyny, zbiór mat. pod red. A. Uczyńskiej. Nauka w Polsce 

2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Marciniak M.; Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania. Ob-

róbka, mikroobróbka, montaŜ. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007. 
[2] Winkler T.; Komputerowo wspomagane projektowanie systemów antropotechnicznych. 

WNT, Warszawa 2005. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marta Góra 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Pro-
dukcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu L406 – Dynamika maszyn 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + L12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami teorii drgań oraz zdobycie umie-
jętności jej wykorzystania do rozwiązywania praktycznych problemów dynamiki maszyn. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa: ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Elementy mechaniki analitycznej: równanie Lagrange’a II rodzaju i ich zastosowanie do ukła-
dania równań róŜniczkowych ruchu układów drgających. Problem linearyzacji równań ruchu. 
Drgania własne tłumione układu o jednym stopniu swobody, drgania wymuszone, charakte-
rystyki amplitudowo-częstotliwościowe. Stany ustalone i nieustalone drgań. Zagadnienia wi-
broizolacji. Drgania poliharmoniczne. Drgania własne układów o wielu stopniach swobody: 
częstości własne i formy drgań; drgania wymuszone: eliminator dynamiczny drgań. Prędko-
ści krytyczne wałów. Drgania układów z ciągłym rozkładem masy: drgania poprzeczne strun, 
podłuŜne prętów, skrętne wałów oraz giętne belek, metoda Fouriera i metoda Rayleigha. 
Ćwiczenia  
Pomiar parametrów inercyjnych części maszyn. Drgania tłumione układu o jednym stopniu 
swobody. Identyfikacja parametrów układu na podstawie charakterystyk amplitudowo-
czestotliwościowej. Analiza widmowa poliharmonicznych drgań wymuszonych. Tłumienie 
dynamiczne drgań. Pomiar poziomu drgań i hałasu. Częstości i formy drgań układów z cią-
głym rozkładem masy. 
Literatura podstawowa   
[1] Osiński Z.; Teoria drgań. PWN, Warszawa 1978. 
[2] Nizioł J.; Podstawy drgań w maszynach. Wyd. PK, Kraków 1989. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Michałowski St.; Ćwiczenia laboratoryjne z dynamiki maszyn. Wyd. PK, Kraków 1975. 
[2] Lejko J.; Mechanika ogólna, t.2 Dynamika. PWN, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jan Łuczko prof. PK. 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod – nazwa 
przedmiotu L407 – Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + L12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Mechanika 
płynów” - sem. 3, „Podstawy automatyki” - sem. 3, „Teoria mechanizmów i maszyn” – sem. 
3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zagadnieniami funkcjonowania układów pły-
nowych w organizmach Ŝywych, w tym człowieka oraz dla porównania układów hydraulicz-
nych i pneumatycznych stosowanych w technice, w tym w rehabilitacji, sprzęcie medycznym 
i laboratoryjnym. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, wykonanie i zaliczenie zajęć laborato-
ryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań 
i testów oraz kolokwium/testu z wykładów. 
Ocena  końcowa : średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i wykładów. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Porównanie systemów płynowych funkcjonujących w organizmie człowieka do systemów 
płynowych (hydraulicznych i pneumatycznych) maszyn i urządzeń technicznych. Budowa 
i zasada działania podstawowych elementów układów napędów i sterowania hydraulicznego. 
Podstawy opisu i modelowania układu krwionośnego człowieka, wykorzystując metody sto-
sowane w analizie układów płynowych maszyn. Analiza dynamiki układu krwionośnego 
z uwzględnieniem pulsacyjnego i charakteru przepływu krwi i złoŜonego rozkładu prędkości 
przepływu. Rozwiązania konstrukcyjne pomp stosowanych w krąŜeniu wspomaganym. Bu-
dowa i zasada działania podstawowych elementów układów napędów i sterowania pneuma-
tycznego. Zagadnienia związane z wentylacją mechaniczną i wspomaganiem oddychania. 
Laboratoria  
Budowa podstawowych układów sterowania przepływem cieczy na stanowisku demonstra-
cyjnym. Badanie modelu pompy perystaltycznej lub membranowej. Budowa układów elektro-
pneumatycznych sterowanych sterownikami PLC. Badania charakterystyki pracy siłownika 
pneumatycznego. Badania charakterystyki siłownika hydraulicznego. Badanie ekologicznego 
układu hydrauliki wodnej. 

Literatura  
[1] Dindorf R., Wołkow J.; Systemy płynowe w inŜynierii medycznej. Ossolineum, Wrocław 

1999. 
[2] Szenajch W.; Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 2003.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Garbacik A.; Studium projektowania układów hydraulicznych. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Kraków 1997.  
[2]  Stryczek S.; Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 1997. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Sobczyk 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 

Kod - nazwa 
przedmiotu L408 – Podstawy sterowania cyfrowego  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + L12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  : opanowanie podstaw analizy i syntezy cyfrowych układów 
sterowania.  

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych, opraco-
wanie sprawozdań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładów i laboratoriów. 
Ocena ko ńcowa: ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Określenie układów dyskretnych. Modele dyskretne układów ciągłych. Impulsatory oraz eks-
trapolatory zerowego i pierwszego rzędu. Dyskretne przekształcenie Laplace’a. Transforma-
ta Ζ – definicja, podstawowe własności oraz jej zastosowanie do analizy układów dyskret-
nych. Transmitancja Ζ układu dyskretnego. Sterowanie cyfrowe obiektem o jednym wejściu i 
jednym wyjściu. Regulatory deadbeat i regulatory cyfrowe PID. Stabilność układów dyskret-
nych: transformacja biliniowa, linie pierwiastkowe Evansa na płaszczyźnie Ζ. Dyskretne 
przekształcenie Fouriera. Podstawy projektowania filtrów cyfrowych. Reprezentacja układu 
dyskretnego w przestrzeni stanu. Sterowalność i obserwowalność liniowych układów dys-
kretnych. Sterowanie w układzie otwartym i zamkniętym. Podstawy sterowania optymalnego. 
Regulator LQR. Zastosowanie komputerów i mikrokontrolerów w aparaturze stosowanej w 
inŜynierii biomedycznej. 
Laboratoria  
Dyskretyzacja sygnałów ciągłych – próbkowanie i kwantowanie sygnału, sygnał cyfrowy. 
Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Pomiar i akwizycja sygnałów. 
Analizatory. Analiza częstotliwościowa sygnałów. Gęstość widmowa mocy sygnału. Badanie 
autokorelacji i korelacji wzajemnej. 
Literatur podstawowa     
1] Takahashi Y., Rabins M.J., Auslander D.M.; Sterowanie i systemy dynamiczne. WNT, 
     Warszawa 1976. 
[2] Englot A.; Sterowanie dyskretne. Wyd. PK, Kraków 1999. 
Literatur uzupełniaj ąca 
[1] Sawicki J., Piątek K.; Wstęp do teorii sterowania cyfrowego. Wyd. AGH, Kraków 2004. 
[2] Kaczorek T.; Teoria sterowania. PWN, Warszawa 1981. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jan Łuczko prof. PK. 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L409 - Źródła i systemy konwersji energii  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + C12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Biotermodynamika” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z moŜliwościami i metodami pozyskiwania 
energii z róŜnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnych źródeł 
energii. Uzyskanie podstawowej wiedzy nt. technicznych i ekonomicznych aspektów konwer-
sji energii ze źródeł odnawialnych. 

Metody dydaktyczne:  wykład oparty na prezentacji komputerowej, rozwiązywanie przykła-
dów obliczeniowych przez prowadzącego ćwiczenia. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianu 
końcowego oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu z wiadomości teoretycznych 
z wykładu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Zasoby energii. Struktura zuŜycia energii. Ogólna charakterystyka konwencjonalnych i nie-
konwencjonalnych źródeł energii. Źródła energii odnawialnej. Zasady konwersji energii. Ilość 
i jakość energii. Sposoby zamiany energii poprzez pracę i ciepło. Sprawność energetyczna i 
egzergetyczna procesu. Energia wiatru, siłownie wiatrowe. Energia wód rzecznych i oce-
anicznych. Energia geotermiczna: charakterystyka źródeł geotermicznych, sposoby wyko-
rzystania energii geotermicznej. Energia z biomasy: spalanie biomasy, biopaliwa ciekłe i ga-
zowe. Energia promieniowania słonecznego: aktywne (kolektory słoneczne) i pasywne sys-
temy słoneczne. Ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie słoneczne. Energetyka jądrowa, reakto-
ry i elektrownie jądrowe. Technologie wodorowe: pozyskiwanie wodoru, wodór jako nośnik 
energii. Urządzenia energetyczne: pompy ciepła, rurki ciepła, ogniwa paliwowe. Sposoby 
magazynowania energii. Akumulacja energii cieplnej. MoŜliwości wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii w Polsce: stan obecny i perspektywy rozwoju. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie gęstości strumienia promieniowania słonecznego bezpośredniego, rozproszo-
nego i całkowitego. Modelowanie procesów przenoszenia ciepła w płaskim kolektorze sło-
necznym. Obliczanie sprawności kolektorów słonecznych płaskich i skupiających. Wyzna-
czanie rozkładu temperatury w gruncie i w zbiornikach wodnych. Moc siłowni wiatrowych i 
wodnych. Energia uŜyteczna złoŜa geotermicznego. Wyznaczanie wydajności cieplnej pomp 
ciepła. Obliczanie ilości energii cieplnej zmagazynowanej w akumulatorze ciepła. Analiza 
kosztów wytwarzania energii cieplnej róŜnymi metodami. 

Literatura podstawowa  
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] Lewandowski W.M.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Jastrzębska G.; Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, Warszawa 

2007. 
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[2] Zalewski W.; Pompy ciepła spręŜarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU MASTA, 
Gdańsk 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Wojciech Zalewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa przed-
miotu 

L410 - Techniki niskich temperatur 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + C12 2 
 
Wymagania wst ępne : bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  umiejętność projektowania obiegów pozwalających uzyskiwać 
temperatury kriogeniczne. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie indywidualnych zadań. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Podstawowe wiadomości o zastosowaniu urządzeń chłodniczych. Kriogenika -jej zakres i za-
stosowania. Zastosowania techniki niskich temperatur w medycynie. Podstawy termodyna-
miczne fizyki niskich temperatur: efekt Joula-Thomsona, dławienie izentropowe, adiabatyczne 
rozmagnesowanie, mieszanie izotopów He3 i He4, efekt Pomeranczuka. Czynniki ziębnicze i 
chłodziwa: właściwości fizyczne, termodynamiczne, chemiczne, biologiczne i ekologiczne. 
SpręŜarkowe obiegi jednostopniowe: schematy obiegów, działanie podstawowych elementów 
jednostopniowego urządzenia ziębniczego. SpręŜarkowe obiegi wielostopniowe i kaskadowe: 
Obiegi kriogeniczne. Skraplanie „permanentnych gazów”. Niskotemperaturowe procesy uzy-
skiwania czystych gazów. Właściwości i „nadwłaściwości” helu. Właściwości materiałów w 
niskich temperaturach. 
Ćwiczenia  
Bilans ciepła jednostopniowego obiegu spręŜarkowego. Bilans ciepła obiegu dwustopniowe-
go. Określanie zmian temperatury w procesach dławienia gazów rzeczywistych. Bilans obie-
gów Claude’a, Lindego-Hampsona, Heylandta, Kapitzy. Porównanie teoretycznych współ-
czynników sprawności obiegów kriogenicznych. 
Literatura podstawowa  
[1] Chorowski M.; Kriogenika. Podstawy i zastosowania. IPPU Masta, Gdańsk 2007. 
[2] Plank R.; Hanbuch der Kältetechnik.Springer Verlag, Berlin 1953. 
[3] Bodio E.; Skraplarki i chłodziarki kriogeniczne. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 

1987. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Scot R. B.; Technika niskich temperatur. WNT, Warszawa 1963. 
[2] Герш С.; Галъокое охладение. Москва 1947. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Beata Niezgoda-śelasko, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu     L411 - Wentylacja i klimatyzacja szpitali  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + S12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Biotermodynamika” –sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami techniki 
klimatyzacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki systemów klimatyzacji pomiesz-
czeń czystych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, samodzielnie opra-
cowanie przez studentów i referowanie tematów szczegółowych, udział w dyskusji podsu-
mowującej referat. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywny udział w zajęciach, pozytywna ocena  
z wygłoszonego referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Powietrze wilgotne: właściwości fizyczne i termodynamiczne – obliczanie, pomiary. Wykres  
i-x dla powietrza wilgotnego. Komfort cieplny, parametry powietrza w pomieszczeniu, para-
metry obliczeniowe dla powietrza zewnętrznego. Zasady wentylacji pomieszczeń ilość 
powietrza dostarczanego, organizacja ruchu powietrza w obiekcie klimatyzowanym. 
Parametry powietrza na wlocie do pomieszczenia, źródła obciąŜenia cieplnego. Procesy 
uzdatniania powietrza. Konstrukcja, zasady doboru wymienników ciepła i masy. Filtry 
powietrza: rodzaje, charakterystyki, sposób doboru, zasady eksploatacji. Odzysk ciepła w 
klimatyzacji. Odbiór i rozruch urządzeń klimatyzacyjnych. Konserwacja, nadzór nad 
systemem w trakcie eksploatacji. 
Seminaria  
Znaczenie wentylacji w obiektach słuŜby zdrowia. Czystość mikrobiologiczna powietrza w 
szpitalach. Jakość powietrza w blokach operacyjnych. Wytyczne do projektowania urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w szpitalach. Klasyfikacja pomieszczeń pod względem 
czystości powietrza. Systemy klimatyzacji bloków operacyjnych. Organizacja ruchu powietrza 
w pomieszczeniach czystych. Rozwiązania konstrukcyjne nawiewników laminarnych. Urzą-
dzenia do procesowania powietrza w klimatyzacji szpitali. 

Literatura podstawowa  
[1] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 
[2] Charkowska A.; Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach słuŜby zdrowia. IPPU Ma-

sta, Gdańsk 2000. 
[3] Kaiser K., Wolski A.; Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. IPPU Masta, Gdańsk 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Ullrich H. J.; Technika klimatyzacyjna – poradnik.  IPPU Masta, Gdańsk 2001. 
[2] Pawiłoić A. Targański W., Bonca Z.; Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klima-

tyzacyjnych. IPPU Masta, Gdańsk 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej  (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L412  -  Bioklimatologia człowieka 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń III 6 W6 + S12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z oddziaływaniem  środowiska atmosferycz-
nego (klimatu oraz zmiennych warunków pogodowych) na podstawowe funkcje człowieka , 
analiza bodźców i powiązanie ich  z procesami zachodzącymi w organizmie ludzkim. 

Metody dydaktyczne:  wykład z aktywnym udziałem studentów, praca studentów w małych 
grupach na zajęciach seminaryjnych i dyskusja problemowa. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  przygotowanie przez studenta krótkiej prezentacji 
oraz kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen  z prezentacji (0,4) i kolokwium (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klimatologia, bioklimatologia – podstawowe pojęcia. Bodźce atmosferyczne (fizyczne, che-
miczne, bodźce biologiczne). Termoregulacja. Meteoropatia. Objawy meteorotropowe u ludzi 
zdrowych. Choroby meteorotropowe: Biotropowe sytuacje pogodowe 
Gospodarka cieplna człowieka. Mechanizmy wymiany ciepła . Komfort cieplny. Bilans ciepła 
dla organizmu ludzkiego. 
Wpływ właściwości klimatu na zdrowie człowieka.  
Wybrane problemy rehabilitacji w ośrodkach sanatoryjnych z uwzględnieniem rekreacji i 
turystyki osób pełno i niepełnosprawnych. 
Seminaria  
Analiza bodźców atmosferycznych. Wpływ warunków pogodowo-klimatycznych organizm 
ludzki. Procesy atmosferyczne a sfery działalności  człowieka. Analiza wpływu barier psy-
chicznych, społecznych i architektonicznych na warunki codziennego Ŝycia i wykonywanej 
pracy.  

Literatura podstawowa   
[1] Fleming G.;  Klimat- środowisko-człowiek, WPRiL, Warszawa 1983. 
[2] Kozłowska-Szczęsna T., BłaŜejczyk K., Krawczyk B.; Bioklimatologia człowieka. Metody 

badań i ich zastosowania w  poznaniu bioklimatu Polski. Monografia nr 1. IGiPZ PAN, 
Warszawa 1997. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] BłaŜejczyk K.; Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Prace Geo-

graficzne IGiPZ PAN, 192, 2004. 
[2] Trojan P.; Bioklimatologia ekologiczna. PWN, Warszawa 1985.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Jolanta Stacharska-Targosz, prof PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L413 - Biocybernetyka  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + S12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się  z teorią przetwarzania informacji  w organi-
zmach Ŝywych  ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów elektrofizjologicznych.  

Metody dydaktyczne : aktywny udział w seminarium oraz samodzielne opracowanie i pre-
zentacja  wybranego  tematu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawy teorii  przetwarzania informacji w organizmach Ŝywych. Anatomia i fizjologia kory 
mózgowej. Budowa neuronu. Przechowywanie i przekazywanie  informacji genetycznej. 
Rytmy biologiczne . Modele matematyczne rytmów biologicznych. Rola rytmów biologicznych 
w funkcjonowaniu człowieka. Sygnały elektrofizjologiczne. Sygnały EEG, EKG. Słuchowe i 
wzrokowe potencjały wywołane. Analiza matematyczna sygnałów biologicznych . Zastoso-
wanie sieci neuronowych do wspomagania diagnozy lekarskiej. Wpływ fal elektromagnetycz-
nych oraz hałasu  na organizmy Ŝywe. 
Seminaria  
Tory pomiarowe sygnałów: EEG, EKG,  Tory pomiarowe  wzrokowych i słuchowych poten-
cjałów wywołanych. Analiza częstotliwościowa sygnału EEG. Analiza matematyczna  wzro-
kowych i słuchowych potencjałów wywołanych. Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfi-
kacji sygnałów elektrofizjologicznych. Urządzenia elektroniczne wspomagające funkcjono-
wanie człowieka. Implant ślimakowy. Rozruszniki serca. Telemedycyna jako sposób  przesy-
łania sygnałów biologicznych na duŜe odległości. Przegląd źródeł promieniowania fal elek-
tromagnetycznych i ich charakterystyki. Akty prawne określające prawidłowe zasady eksplo-
atacji urządzeń promieniujących szkodliwe fale. 

Literatura podstawowa    : 
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 1. Biosystemy. 

Wyd. Exit, Warszawa 2005. 
[2] Tadeusiewicz R.; Problemy biocybernetyki. PWN, Warszawa 1993. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 2. Biopomiary. 

Wyd. Exit, Warszawa 2001. 
[2] Longstaff A.; Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Wacław Tuleja 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Elektrotechniki i Elektroniki  (E-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L414 - Biotribologia 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + S12   2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Matematy-
ka” – sem. 1 i 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  rola tarcia w biomechanice. Specyfika tarcia, zuŜycia i sma-
rowania w środowisku Ŝywego organizmu. Wybrane zagadnienia tribologii. Smarowanie 
chrząstki stawowej. Geometria powierzchni roboczych stawów w aspekcie biosmarowania. 
Hydrodynamika stawu w skali mili, mikro i nano.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, aktywny udział w zajęciach seminaryj-
nych, przygotowanie oraz referowanie opracowanych zagadnień. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminarium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rola tarcia w biomechanice. Rodzaje tarcia i jego hipotezy. Mechanika kontaktu w biotribolo-
gii. Podstawy procesów biotribologicznych: fizyczne, chemiczne, biotribologiczne. ZuŜycie 
ścierne, adhezyjne, zmęczeniowe, erozyjne, chemiczne i biologiczne. Specyfika tarcia, zuŜy-
cia i smarowania w środowisku Ŝywego organizmu. Wybrane zagadnienia tribologii. Geome-
tria powierzchni roboczych stawów w aspekcie biosmarowania. Hydrodynamika stawu w ska-
li mili, mikro i nano. Porowatość błon. Rola mazi stawowej w rozkładzie nacisków kontakto-
wych i zuŜyciu chrząstki stawowej. Smarowanie stawów przy obciąŜeniach udarowych. Tar-
cie powierzchni skóry. InŜynieria powierzchni w biotribologii. Rola chrząstki stawowej. Unifi-
kacja pola nacisków w stawie, rozkład napręŜeń i przemieszczeń. Dynamiczny rozkład naci-
sków na powierzchniach roboczych stawów. Biopotencjały. Biotribologia w projektowaniu i 
funkcjonowaniu endoprotez stawów, protez zębowych i elementów aparatury medycznej. 
Dobór materiałów na elementy endoprotez. Smarowanie endoprotez w środowisku natural-
nym. Badanie właściwości mechanicznych i tribologicznych biomateriałów oraz endoprotez.  
Seminaria  
Znaczenie tarcia, zuŜycia i smarowania w biologicznych parach kinematycznych.  
Rodzaje i teorie smarowania, biotribologia stawów. Rola geometrii powierzchni współpracu-
jących w prawidłowym funkcjonowaniu biologicznych par kinematycznych.  
Biotribologiczne  aspekty przy projektowanie endoprotez. Geometria węzła tarcia układach 
biomedycznych. Komputerowa analiza napręŜeń i przemieszczeń w węźle tarcia. Analiza 
funkcjonowania biołoŜysk naturalnych oraz ich implantow.  

Literatura podstawowa   

[1] Będziński R.; Biomechanika inŜynierska. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 

[2] Gierzyńska-Dolna M.; Biotribologia. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa  
2002. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Cwanek J., Korzyński M., Cisek Z., Zygmunt A.; Wybrane zagadnienia z tribologii stawu 

biodrowego. Mechanika w medycynie. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1994. 
[2] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczne 2000. Tom 5. Biomechanika i 
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inŜynieria rehabilitacyjna. Wyd. EXIT, Warszawa 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Ryniewicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej 
 (M-10) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L415 – Mechanika przepływu krwi 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + C12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika płynów” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy 
badaniu i modelowaniu ruchu krwi w układzie krwionośnym człowieka i innych ssaków.   

Metody dydaktyczne:   tradycyjne. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   zaliczenie ćwiczeń, test z wykładu. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pojęcia podstawowe. Makroskopowe właściwości krwi. Równanie ciągłości przepływu dla 
płynu jednorodnego. Modele płynów reostabilnych opisujących ruch krwi.  Modelowanie dy-
namiki układu krwionośnego. Równania ruchu krwi (Naviera-Stokesa). Analiza przepływu 
pulsującego krwi. Przepływ krwi w duŜych naczyniach krwionośnych. Ruch krwi z uwzględ-
nieniem spręŜystości ścianki tętnicy. Elementy teorii warstwy przyściennej. Modelowanie 
ruchu turbulentnego krwi w duŜych naczyniach krwionośnych. 
Ćwiczenia  
Analityczne całkowanie uproszczonych równań ruchu krwi. Wyznaczanie strat ciśnienia w 
przepływach  krwi  przez tętnice i Ŝyły. Analiza nieustalonego ruchu krwi wywołanego sinuso-
idalnie zmiennym gradientem ciśnienia. Proste modele turbulencji.  Obliczanie lepkości 
turbulentnej. 
Literatura podstawowa  
[1] Gryboś R.; Podstawy mechaniki płynów. PWN, Warszawa 1999. 
[2] Konturek S.; Fizjologia człowieka, t.2, Układ krąŜenia. Wyd. CMUJ, Kraków  2001.  
[3] Pilawski A.; Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa 1981.   
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Burka E., S., Nałęcz T., J.; Mechanika płynów w przykładach. Teoria, zadania, rozwiąza-

nia. PWN, Warszawa 1994. 
[2]  Chandran K. B., Yoganathan A. P., Rittgers S. E.; Biofluid Mechanics; The Human Circu-

lation. CRC Taylor & Francis, New York 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Rup 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L416 - Modelowanie procesów przepływowo-cieplnych  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + C12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Biotermodynamika” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się ze zjawiskami fizycznymi występującymi w 
trakcie procesów przepływowo-cieplnych. Poznanie metod oraz zdobycie umiejętności po-
sługiwania się nimi przy modelowaniu procesów przepływowo-cieplnych w inŜynierii.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach tablicowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń tablicowych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Równania bilansu masy, pędu i energii. Wprowadzenie do metody objętości skończonej oraz 
bilansowej metody elementów skończonych. Wyznaczanie dwuwymiarowego rozkładu tem-
peratury w przekroju poprzecznym wybranego elementu metodą objętości skończonej. Oce-
na dokładności obliczeń. Rozwiązania analityczne dla rozkładu prędkości i spadku ciśnień w 
przewodach o przekroju kołowym. Przepływ laminarny i turbulentny. Przykłady rozwiązań 
numerycznych wykonanych za pomocą programu FLUENT lub CFX. Analiza dokładności 
wykonanych obliczeń. Analizy nieustalone dla ciała o skupionej pojemności cieplnej i dla 
elementów o prostych kształtach. 
Ćwiczenia  
Przykłady obliczeń zagadnień przepływowo cieplnych zachodzących w warunkach ustalo-
nych i nieustalonych. Określenie temperatury ciała ludzkiego i wielkość strat ciepła jeŜeli 
osoba znajduje się w powietrzu lub w wodzie. Określenie temperatury styku ciała ludzkiego z 
róŜnymi materiałami. Określenie rozkładu temperatury w Ŝebrze prostym o stałej grubości i 
izolowanym wierzchołku metodą analityczną i metodą objętości skończonej. Wyznaczenie 
rozkładu prędkości i spadku ciśnień w przewodach o przekroju kołowym przy przepływie la-
minarnym i turbulentnym. Przykłady rozwiązań nieustalonych dla ciała o skupionej pojemno-
ści cieplnej i ciał o prostych kształtach. 

Literatura podstawowa  
[1] Taler J., Duda P.; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. 

  WNT, Warszawa 2003. 
[2] Cengel Y.A., Turner R.H.; Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. McGraw-Hill Int. Ed.  

  Boston 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Incopera F., DeWitt D.; Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons, 
     Inc. New York 2002. 
[2] ANSYS User’s Manual. Release 12.0. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Duda, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (M-9) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L417 – Zastosowania in Ŝynierskie MES 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15  + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + P12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wytrzymałość materiałów” – sem. 3 i 4, 
„Podstawy MES” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poszerzenie znajomości uŜytkowania komercyjnych systemów 
MES we współczesnej analizie konstrukcji inŜynierskich (ANSYS WORKBENCH). 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych; samodzielna praca z 
programem ANSYS . 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  samodzielne wykonanie i zreferowanie zadania 
projektowego modelowania i obliczenia dla wskazanych konstrukcji. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z prezentacji wykonanego zadania projektowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rozszerzenie moŜliwości modelowania w tym import modelu konstrukcji z programu typu 
CAD do systemu MES; rozszerzenie moŜliwości modelowania własności materiału; analiza 
wytrzymałościowa złoŜonych elementów i konstrukcji; rozwiązywanie zadań nieliniowych 
geometrycznie i fizycznie (materiałowo); analiza stateczności; wykorzystanie moŜliwości 
wbudowanego optymalizatora; przykłady analizy elementów układu kostnego; projektowania 
elementów biomechanicznych z wykorzystaniem metod wspomagania komputerowego.  
Projekty  
Realizacja dwóch projektów wraz z prezentacją wyników z zakresu modelowania konstrukcji 
mechanicznych oraz elementów układu kostnego, w tym problemy nieliniowe oraz z zakresu 
problemów napręŜeniowych w elementach układu kostnego. 
Literatura podstawowa  
[1] Łaczek S.; Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS. Wyd. PK, Kra-

ków 1999.  
[2] System Help pakietu ANSYS 12.1 
[3] Zagrajek T., Krzesiński G., Marek P.; Metoda elementów skończonych w mechanice kon-

strukcji. Ćwiczenia z zastosowaniem systemu ANSYS.  Wyd. Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kleiber M.; Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, Mechanika techniczna, Tom XI. 

PWN, Warszawa 1995. 
[2] Waszczyszyn Z., Cichoń Z., Radwańska M.; Metoda elementów skończonych w statecz-

ności konstrukcji. Arkady, Warszawa 1990. 
[3] Bąk R., Burczyński T.; Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. 

WNT, Warszawa 2001. 
[4] Kuś W.; Programy komputerowe metody elementów skończonych do ksiąŜki  Bąk R., 

Burczyński T.; Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT, 
Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jan Bielski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L418 - Wybrane zastosowania CAD 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + P12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3, „Wytrzy-
małość materiałów” – sem. 3 i 4, „Podstawy projektowania elementów konstrukcji” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z projektowaniem, zdobycie umiejętności mo-
delowania przy zastosowaniu systemów komputerowych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne wykonanie projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektów na podstawie sprawozdań i 
kartkówek, zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z obydwu części. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przegląd systemów komputerowych stosowanych w projektowaniu materiałów konstrukcji 
(AutoCAD, Solid Edge, ABAQUS, ANSYS itp.). Zaawansowane modelowanie konstrukcji i 
materiałów – struktury kompozytowe, plastyczność, pełzanie, materiały kruche – betony, 
modelowanie konstrukcji podlegających odkształceniom i przemieszczeniom – nieliniowości 
geometryczne, modelowanie zjawiska kontaktu, modelowanie zjawisk dynamicznych – anali-
za dynamiczna, modelowanie zderzeń – moduł LS DYNA, optymalizacja przy wykorzystaniu 
systemu ANSYS, wykorzystanie programów AutoCAD i SolidEdge do modelowania kon-
strukcji trójwymiarowych. 
Projekty  
Modelowanie zjawiska zderzenia na przykładzie dwóch wahadeł, wykonanie modelu złoŜonej 
bryły trójwymiarowej za pomocą programów AutoCAD oraz SolidEdge. Modelowanie belki 
wykonanej z materiału kompozytowego poddanej trójpunktowemu zginaniu, model materiału, 
kryteria zniszczenia. Modelowanie zjawiska kontaktu na przykładzie połączenia sworzniowe-
go, definiowanie kontaktu typu powierzchnia – powierzchnia.  
Wyznaczanie oporów przepływu w protezie naczynia krwionośnego; budowa modelu dwu i 
trójwymiarowego geometrii; automatyczne generowanie siatki elementów skończonych; defi-
niowanie własności fizycznych krwi; zadanie warunków brzegowych; uruchomienie obliczeń; 
prezentacja wyników obliczeń – profile prędkości, napręŜenia styczne w płynie 

Literatura podstawowa  
[1] Zienkiewicz O.C.; Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972. 
[2] Madenci E., Guven I.; The Finite Element Method and applications in engineering using 

ANSYS. Springer Science+Business Media, 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Lisowki E.; Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. 

Wyd. PK, Kraków 2003. 
[2] Zagrajek T. i in.; Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Wyd. Poli-

techniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 
[3] Dietrich M. (red); Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1986. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Aleksander Muc 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Konstrukcji Maszyn (M-3) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów InŜynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L419 - Komputerowe metody modelowania w biomechanic e  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + L12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Modelowanie 3D w biomechanice”– sem.5. 
„Projektowanie wspomagane komputerowo” – sem. 5. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod modelowanie inŜynierskiego w biomechani-
ce; modelowanie wybranych układów biomechanicznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowywanie sprawozdań, samodziel-
ne i zespołowe opracowanie wyznaczonych zadań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z wykładów, zaliczenie laboratoriów na 
podstawie wyznaczonego zadania. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z laboratorium (0.6) i wykładu (0.4). 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Rola systemów CAD/CAM w inŜynierii biomedycznej. Sposoby inŜynierskiego zapisu ukła-
dów biomechanicznych. Specyfikacja układów biologicznych a załoŜenia upraszczające 
(geometryczne, materiałowe). Prawo podobieństwa modelowego. Obiekt fizyczny, matema-
tyczny, numeryczny, geometryczny –załoŜenia i uproszczenia. Biomechaniczne schematy 
obciąŜenia i utwierdzenia. Techniki modelowania struktur biomechanicznych. Modelowanie 
struktur kostnych, stawów, ścięgien i wiązadeł. Modelowanie krwi i przepływów. Modelowa-
nie procesów biologicznych tkanek – remodeling tkanek kostnych. Modelowanie interakcji 
pomiędzy tkanką Ŝywą a implantem. Modelowanie urządzeń zewnętrznych wspomagających 
utracone funkcje organizmu. Podstawy metody elementów skończonych (MES). Rodzaje 
analiz numerycznych wykorzystywanych w biomechanice. Optymalizacja modelu – rodzaje 
optymalizacji, wybór funkcji celu.  

Laboratoria  
Komputerowe modelowanie wybranych struktur biomechanicznych. Definiowanie 
właściwości fizycznych, warunków brzegowych; załoŜenia upraszczające. Przygotowanie 
analizy numerycznej, interpretacja wyników. Analiza oddziaływań tkanka-wszczep. 
Literatura podstawowa  
[1] Nałęcz M. (red.): Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 5. Biomechanika  

i inŜynieria rehabilitacyjna. Wyd. EXIT, Warszawa 2001. 
[2] Femap. User guide v.8.2. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Asys. User guide v.12. 
[2] Kazimierczak G.: Solid Edge Komputerowe wspomaganie projektowania. Wyd. Helion, 

Gliwice 2004. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sylwia Łagan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L420 - Doświadczalna analiza napr ęŜeń w medycynie  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W6 + L12 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy metrologii” – sem. 3, „Wytrzyma-
łość materiałów” – sem. 3 i 4.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstawowych metod opisujących stan odkształce-
nia i napręŜenia w układach i urządzeniach stosowanych w technice medycznej. 

Metody dydaktyczne:  wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych, aktywny udział 
studentów w zajęciach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie odpowiedzi 
(kartkówek) i sprawozdań. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Identyfikacja, właściwości mechaniczne i materiałowe tkanki Ŝywej i implantów. Metody 
doświadczalnej analizy odkształceń i napręŜeń: metody, systemy i urządzenia pomiarowe: 
elektrody, czujniki, przetworniki. Pomiary na elementach rzeczywistych i modelowych: wybór 
próbki, wpływ anizotropii tkanki biologicznej na metodę pomiaru i interpretację wyników. 
Prawo podobieństwa modelowego. Podstawy metod doświadczalnej analizy odkształceń i 
napręŜeń stosowanych w medycynie, przykłady tensometrii rezystancyjnej, mory, fotografii 
plamkowej, elastooptycznych, interferometrii holograficznej, ultradźwiękowej i elektrycznych: 
napięciowej, prądowej, impedancyjnej. 
Laboratoria  
Analiza stanów odkształcenia (metoda tensometrii elektrooporowej), przemieszczenia 
(interferometria holograficzna), napręŜenia (elastooptyka) elementów Ŝywych, protez i 
implantów, jak równieŜ elementów stabilizacyjnych (konstrukcji). Pomiary sił i momentów 
zginających (czujniki piezoelektryczne, indukcyjne, pojemnościowe i tensometryczne) w 
stabilizatorach zewnętrznych. Wybrane badania właściwości mechanicznych biomateriałów 
(próba statyczna rozciągania, udarności, twardości. Próby reologiczne i zmęczeniowe). 
Nieniszczące badania biomateriałów (badania ultradźwiękowe, densytometryczne). 
Literatura podstawowa  
[1] Orłoś Z. (red.); Doświadczalna analiza odkształceń i napręŜeń. PWN, Warszawa 1977. 
[2] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 1. Biosystemy. 

Wyd. EXIT, Warszawa 2004. 
[3] Szczepiński W. (red.); Metody doświadczalne mechaniki ciała stałego. PWN,  Warszawa 

1984. 
[4] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 2. Biopomiary. 

Wyd. EXIT, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Będziński R.; Biomechanika inŜynierska - zagadnienia wybrane. Wyd. Politechniki Wro-

cławskiej , Wrocław 1997. 
[2] Mazurkiewicz S. (red.); Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Wyd. PK, 

Kraków 2004. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Kulig 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L421 - Logistyka transportu i zaopatrzenia medyczne go 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S12 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:   bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu : zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami  z 
zakresu logistycznych  systemów transportu  i zaopatrzenia słuŜb medycznych.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, samodzielne opracowanie zagadnienia z 
zakresu logistyki szpitalnej , zaopatrzenia  lub transportu  wyrobów medycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność co najmniej na 70% seminariów oraz 
wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
 Pojęcia podstawowe. System logistyczny i jego elementy. Istota logistyki w transporcie to-
warów. Rynek transportowy i rynek usług logistycznych. Strategie w logistyce transportu. 
Rola transportu w łańcuchach i sieciach logistycznych. Systemy transportowe i technologie 
przeładunkowe. Spedycja i jej rodzaje. Pakowanie towarów i formowanie ładunków dla po-
trzeb zaopatrzenia medycznego. Zarządzanie bazą dostawców. Metody oceny dostawców. 
Synchronizacja strumieni popytu i podaŜy. Partnerstwo między ogniwami łańcucha dostaw. 
Organizacja działu zaopatrzenia. Magazynowanie materiałów medycznych. Struktura zapa-
sów. Centra logistyczne i ich funkcje w systemach zaopatrzenia medycznego. 

Literatura podstawowa     
[1] Kisperska – Moroń D., KrzyŜaniak S.; Logistyka. Biblioteka Logistyka. Wyd. ILiM, Poznań 

2009.  
[2] Prochowski L., śuchowski A.; Technika transportu ładunków. WKiŁ, Warszawa 2009. 
[3] Bendkowski J., Radziejowska G.; Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wyd. 
     Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Długosz J.; Nowoczesne technologie w logistyce. PWE, Warszawa 2009. 
[2] Śliwczyński B.; Planowanie logistyczne. Biblioteka Logistyka. Wyd. ILiM, Poznań 2007. 
[3] Ciesielski M., Długosz J.; Strategie łańcuchów dostaw. PWE, Warszawa 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Emil Cegielny 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych (M-8) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L422 - Planowanie logistyczne w ochronie zdrowia  

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S12 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstaw planowania logistycznego w ochronie 
zdrowia. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, indywidualne opracowa-
nie wybranego zagadnienia z zakresu planowania zakupów ,  realizacji dostaw  lub zarzą-
dzania łańcuchami dostaw. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na co najmniej 70% seminarium oraz 
opracowanie i wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Podstawowe pojęcia i problemy współczesnej logistyki. Logistyka a podstawowe koncepcje 
zarządzania. System logistyczny przedsiębiorstwa. Kształtowanie systemu logistycznego w 
małych i średnich przedsiębiorstwach. Metody planowania w logistyce. Łańcuchy i sieci do-
staw. Planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrywania placówek ochrony zdrowia. 
Strategia obsługi klientów w łańcuchach dostaw. Współczesne technologie informatyczne w 
zarządzaniu łańcuchami dostaw. Integracja łańcuchów dostaw w dystrybucji produktów me-
dycznych. Magazynowanie i planowanie zapasów. Rodzaje kosztów logistyki. Planowanie 
kosztów logistyki. System informacyjny planowania w logistyce. 

Literatura   podstawowa:   
[1] Krawczyk S.; Metody ilościowe w logistyce. Wyd. C. H. BECK, Warszawa 2001. 
[2] Śliwczyński B.; Planowanie logistyczne. Biblioteka logistyka. Wyd. ILiM, Poznań 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca:  
[1] Długosz J.; Nowoczesne technologie w logistyce. PWE, Warszawa 2009. 
[2] Ciesielski M.; Rynek usług logistycznych. DIFIN, Warszawa 2005. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Adam Tułecki 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Szynowych ( M-8 ) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L423 – Biokompozyty polimerowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W6 + S12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Materiały polimerowe” – sem. 3, „Biomate-
riały” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie rodzajów, właściwości i metod wytwarzania biokom-
pozytów polimerowych stosowanych w medycynie. Zdobycie umiejętności doboru odpowied-
nich biokompozytów do zastosowań medycznych. 

Metody dydaktyczne:  wykład, wygłoszenie przez studentów referatów na seminarium, dys-
kusja. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność co najmniej na 70% seminariów oraz 
wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Biopolimery i biokompozyty stosowane w medycynie – definicje, wymagania, podział wg róŜ-
nych kryteriów. Metody modyfikacji biopolimerów. Napełniacze wykorzystywane  
w biokompozytach. Rodzaje i charakterystyka włókien naturalnych stosowanych  
w biokompozytach; pozyskiwanie materiału roślinnego, technologia produkcji włókien. Cha-
rakterystyka wybranych biopolimerów i biokompozytów. Fizyczne i biologiczne właściwości 
biopolimerów. Mechanizmy biodegradacji biopolimerów. Metody oceny stopnia biodegradacji 
biopolimerów w róŜnych środowiskach. Metody badań przydatności biopolimerów w medy-
cynie. Metody przetwarzania biopolimerów na wyroby medyczne.  
Seminaria  
Zastosowanie biopolimerów i biokompozytów: kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, hemo-
dializa; chirurgia szczękowo – twarzowa; chirurgia urazowa i ortopedia; chirurgia plastyczna; 
łączenie tkanek miękkich; naprawa i regeneracja tkanek i narządów wewnętrznych. Biopoli-
mery w farmacji: substancje aktywne pod względem leczniczym, nośniki leków, środki po-
mocnicze. Problem biozgodności biopolimerów i ich kompozytów. Istota i mechanizm bioak-
tywności oraz resorpcji na przykładzie implantów wykonanych  
z biokompozytów polimerowych. 

Literatura podstawowa  
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 4. Biomateriały. 

Wyd. Exit, Warszawa 2003. 
[2]   Marciniak J., Kaczmarek M., Ziębowicz A.; Biomateriały w stomatologii. Wyd. Politechni-

ki Śląskiej, Gliwice 2008. 
[3]   Rabek J.F.; Współczesna wiedza o polimerach. PWN, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Marciniak J.; Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 
[2]   Wong Y.J., Bronzino J.D.; Biomaterials. CRC Press, New York 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Aneta Liber-Kneć 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L424 - Recykling i utylizacja odpadów medycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7  W15 + S15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W6 + S12 2 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przyswojenie podstawowej wiedzy o recyklingu materiałów 
polimerowych, strukturze odpadów i moŜliwościach ich zagospodarowania. Zdobycie umie-
jętności ich rozpoznawania, organizacji i logistyki zbiórki w medycynie i farmacji. Przyswoje-
nie podstawowych informacji na temat moŜliwości spalania odpadów medycznych i innych 
form ich utylizacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w prowadzonych wykładach oraz zajęciach semina-
ryjnych i wyjazdach dydaktycznych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie seminariów i ocena aktywności na wy-
kładach. 
Ocena ko ńcowa:  średnia waŜona ocen z seminarium (0.6) i aktywności na wykładach (0.4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Powstawanie odpadów, źródła i moŜliwości ich ograniczania, aspekty materiałowe gospo-
darki odpadami. Podstawy prawne i ekonomiczne utylizacji odpadów szpitalnych. Nowocze-
sne metody recyklingu i utylizacji odpadów, odpady specjalne i niebezpieczne. Metody utyli-
zacji odpadów szpitalnych. Plany gospodarki odpadami szpitalnymi, strategie rozwoju i za-
rządzania szpitalem w aspekcie zrównowaŜonej gospodarki odpadami. Bilanse energetyczne 
i problemy z emisją gazów cieplarnianych. 
Seminaria  
Regionalne plany gospodarki odpadami – prezentacje i dyskusje. Unieszkodliwianie odpa-
dów przemysłowych i niebezpiecznych przegląd technologii. Selektywna zbiórka - przegląd 
metod i technik. Regionalne systemy gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpieczny-
mi. Gromadzenie i selekcja odpadów z tworzyw sztucznych do recyklingu materiałowego. 
Przebieg procesu regeneracji materiałów polimerowych. Społeczne i ekologiczne potrzeby 
oraz rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych. Regionalne systemy i stacje recyklingu tworzyw 
sztucznych 
Literatura  podstawowa  
[1] Błędzki A.K.; Recykling materiałów polimerowych. PWN, Warszawa 1997. 
[2] Kozłowski M.; Recykling tworzyw sztucznych w Europie. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 2006. 
[3] Kuciel S., Mazurkiewicz S., Proszek M.; MoŜliwości wykorzystania odpadów z tworzyw 

sztucznych. Wyd. PK, Kraków 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ashby M.F.; Materials and the Environment. Elsievier 2009. 
[2] Rabek F.; Współczesna wiedza o polimerach. PWN, Warszawa 2008. 
[3] Praca zbiorowa; Kompozyty. Wyd. PW, Warszawa 2000. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Stanisław Kuciel 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L425 - Technologia procesów materiałowych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W6 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z nowoczesnymi technologiami i procesami wy-
twarzania i przetwórstwa nowoczesnych materiałów. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie kolokwium końcowego. 
Ocena ko ńcowa: ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka technologii materiałowych wykorzystywanych w inŜynierii biomedycznej. 
Metalurgia proszków jako technologia materiałów i gotowych produktów. Metody wytwarza-
nia kompozytów. Zaawansowane technologie odlewnicze wykorzystywane do wytwarzania 
kompozytów znajdujących zastosowanie na implanty. Procesy wytwarzania warstw po-
wierzchniowych i związane z tym zjawiska oraz uzyskiwane dzięki temu efekty eksploatacyj-
ne. Mechaniczne metody wytwarzania warstw wierzchnich. Technologie kształtowania pla-
stycznego materiałów. Obróbka cieplna na przykładzie stopów tytanu wykorzystywanych na 
biomateriały. Technologie spajania materiałów. Metody mechanicznego wytwarzania stopów. 
Wykorzystanie nanotechnologii w medycynie. Specjalne metody wytwarzania materiałów 
porowatych na implanty. 

Literatura podstawowa  
[1] Dobrzański L.A.; Metalowe materiały inŜynierskie. WNT, Warszawa 2004. 
[2] Dobrzański L.A.; Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inŜynierskie 

z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002. 
[3] Dobrzański L.A.; Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach. WNT, Warszawa 

1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Ashby M.F., Jones D.R.H.; Materiały inŜynierskie, tom 1 i 2. WNT, Warszawa 1996. 
[2] Ashby M.F.; Dobór materiałów w projektowaniu inŜynierskim. WNT, Warszawa. 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jan Kazior 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Materiałowej (M-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść wszystkie specjalno ści 
Kod - nazwa 
przedmiotu L426 - Systemy jako ści produktów medycznych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W6 1 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Podstawy 
metrologii” – sem. 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z istota jakości, znaczeniem zarządza-
nia jakością w przedsiębiorstwach usług medycznych, zasadami zarządzania jakością, filozo-
fią zarządzania jakością wyrobów i usług medycznych, systemami zapewnienia jakości pro-
duktów i usług medycznych.  

Metody dydaktyczne:  prezentacje multimedialne, aktywny udział w zajęciach,  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie testu, opracowanie systemu zapewnie-
nia jakości wyrobu lub usługi medycznej. 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Istota jakości. Znaczenie zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usług medycznych. 
Zasady zarządzania jakością. Filozofia zarządzania jakością wyrobów i usług medycznych. 
Systemy zapewnienia jakości produktów i usług medycznych – rola i zadania. Wpływ rodzaju 
środowiska na zarządzanie jakością. Koszty jakości. Metody i techniki zarządzania jakością.  
Standardy systemów zarządzania jakością: system zarządzania jakością wg ISO serii 9000, 
systemy: bezpieczeństwa produktu i usługi, dobrej praktyki, zarządzania bezpieczeństwem 
pracy, zarządzania środowiskiem medycznym, oceny zgodności, akredytacja środowiska 
pracy.  
Regulacje prawne dotyczące urządzeń medycznych. Zagadnienia ryzyka elektrycznego, me-
chanicznego i radiacyjnego. 
Systemy oceny jakości zaopatrzenia w przedsiębiorstwie medycznym, analiza kosztów za-
kupu. Wybrane normy dotyczące systemów jakości usług i sprzętu medycznego.  

Literatura podstawowa   
[1] Tabor A., Zając A., Rączka M.: Zarządzanie jakością, Systemy zapewnienia jakości. Wyd. 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000.  
[2] Skrzyński W.; Testy kontrolne aparatów rentgenowskiej tomografii komputerowej. Wyd. 

ZWM, Warszawa 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Szczypiński P.; Modele deformowalne do ilościowej analizy i rozpoznawania obiektów w 

obrazach cyfrowych. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000. 
[2] Hamrol A.; Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Andrzej Ryniewicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Laboratorium Metrologii  
Współrzędnościowej (M-10) 

 
 
 


