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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść Biomechanika Urazów 
Kod - nazwa 
przedmiotu L313 - Traumatologia 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + S30 5 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + S18 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1, „Ortopedia i 
protetyka” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:   zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami wchodzącymi w 
zakres traumatologii. Metody diagnostyczne stosowane w urazach narządu ruchu (badanie 
kliniczne, radiologiczne, ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). 
Podstawy leczenia zachowawczego i operacyjnego. Implanty stosowane w ortopedii. Urazy 
kręgosłupa. Urazy kończyn górnych i dolnych. Pierwsza pomoc (przedlekarska) w urazach.  

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 >70% seminariów 
oraz przedstawienie opracowania zadanego zagadnienia; pisemny egzamin końcowy. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z opracowania zadanego zagadnienia (0.4)  
i egzaminu (0.6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do etiologii, patogenezy, diagnostyki oraz leczenia urazów narządów ruchu. 
Badania diagnostyczne oraz leczenie ortopedyczne: zachowawcze, czynnościowe i opera-
cyjne. Pierwsza pomoc w urazach – skręceniach i złamaniach – podstawy postępowania 
ortopedycznego. Uszkodzenia i złamania kręgosłupa – zasady leczenia operacyjnego, sto-
sowane implanty. Urazy obręczy barkowej, miednicy, kończyn i stawów. Zaopatrzenie prote-
tyczne i ortotyczne.  
Seminaria  
Zajęcia praktyczne z zakresu diagnostyki medycznej w urazach układu mięśniowo-
szkieletowego człowieka. Podstawowe metody lecznicze – zajęcia praktyczne z zakładania 
unieruchomień, podstawy desmurgii. Pierwsza pomoc przedlekarska w urazach. Metody 
operacyjne oraz rehabilitacji pozabiegowej w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medi-
cum UJ w Zakopanem. 

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

2000. 
[2] Gaździk T.Sz. (red.); Ortopedia i traumatologia. PZWL, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Tylman D., Dziak A. (red); Traumatologia narządu ruchu. PZWL, Warszawa 1996. 
[2] Dziak A., Tayara S.; Urazy i uszkodzenia w sporcie. Wyd. Kasper, Kraków 1999.  
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 Biomechanika Urazów 
Kod - nazwa 
przedmiotu L314 - Protezy i aparaty medyczne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Biomechanika rehabilitacyjna” – sem. 3, 
„Modelowanie 3D w biomechanice” – sem. 5, „Projektowanie wspomagane komputerowo” – 
sem. 5.  

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie klasyfikacji oraz stopni niepełnosprawności. Pozna-
nie procesu protezowania pacjentów. Zaopatrzenie ortopedyczne oraz środki pomocnicze 
dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania konstrukcyjne barier architektonicznych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie zadania z form rehabilitacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie seminarium; egzamin pisemny. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z seminarium (0.4) i egzaminu (0.6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje niepełnosprawności ruchowej oraz metody przywracania utraconych funkcji. Podział 
i rola protez, ortoz oraz zaopatrzenia ortopedycznego (protezy ortopedyczne, stomatologicz-
ne, aparaty słuchowe, itp.). Przegląd aparatów medycznych wspomagających dysfunkcje 
organizmu. Rodzaje i funkcje stabilizatorów zewnętrznych. Materiały wykorzystywane na 
protezy. Zasady projektowania i doboru protez ortopedycznych oraz wózków inwalidzkich. 
Seminaria  
Przegląd rozwiązań architektonicznych oraz urządzeń uŜyteczności codziennej  ułatwiają-
cych funkcjonowanie niepełnosprawnych. Protezy kończyn dolnych. Protezy kończyn gór-
nych. Wózki inwalidzkie. Protezy funkcjonalne i kosmetyczne. Aparaty korekcyjne w medy-
cynie. Aparatura medyczna do samodzielnej obsługi przez pacjentów. Koncepcje nowych 
aparatów oraz protez od samodzielnego opracowania przez studentów. Praktyczne zajęcia 
seminaryjne w gabinetach i klinikach ortopedyczno-rehabilitacyjnych oraz w Krakowskich 
Zakładach Ortopedycznych.  

Literatura podstawowa     
[1] Przeździak B., Nyka W.; Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych. 

Via Medica, Gdańsk 2008. 
[2] Marciniak W., Szulc A. (red.); Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa 

2008. 
Literatura uzupełniaj ąca    
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 3. Sztuczne narzą-

dy. Wyd. EXIT, Warszawa 2001. 
[2] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 5. Biomechanika  

i inŜynieria rehabilitacyjna. Wyd. EXIT, Warszawa 2001. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Sylwia Łagan 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1) 
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Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść Biomechanika Urazów 
Kod - nazwa 
przedmiotu L315 - Bioceramika i implanty kostne 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń II 5 W15 + L15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń II 5 W9 + L9 2 
 

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

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z budową, własnościami i zastosowa-
niem poszczególnych grup biomateriałów ceramicznych, nabycie umiejętności samodzielne-
go przeprowadzania pomiarów własności fizycznych, mechanicznych biomateriałów. 

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:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Materiały bioceramiczne: charakterystyka materiałów bioceramicznych, podział,  zastosowa-
nie. Biomateriały ceramiczne resorbowane w tkankach: ceramika hydroksyapatytowa, otrzy-
mywanie hydroksyapatytu zwartego i porowatego, warstwy hydroksyapatytowe, zastosowa-
nie ceramiki hydroksyapatytowej. Biomateriały ceramiczne z kontrolowaną reaktywnością w 
tkankach: bioszkła i materiały bioszklano-ceramiczne. Biomateriały ceramiczne obojętne: 
tlenek glinu (biokorund) w chirurgii kostnej i stomatologii, technologia otrzymywania tworzyw 
z tlenku glinu. Biomateriały kompozytowe z udziałem bioceramiki: rodzaje połączeń biocera-
mika – tkanka, bioceramika w układzie kompozytowym, biomateriały metaliczne z biocerami-
ką dla stomatologii. Implanty kostne: klasyfikacja implantów, istota oddziaływań biomate-
riał/tkanka, reakcja komórek na implant, stan zapalny, proces naprawczy, biozgodność z 
krwią, kancerogenność. Metody badań właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów 
bioceramicznych. Metody badań mikrostruktury i powierzchni oraz badania biomateriałów w 
symulowanym środowisku biologicznym.  
Laboratoria  
Ilościowa i jakościowa analiza mikrostruktury materiałów bioceramicznych w mikroskopii 
optycznej i skaningowej. Badania właściwości fizyko-mechanicznych bioceramicznych mate-
riałów na implanty: gęstość i porowatość, twardość, odporność na kruche pękanie. Charakte-
rystyki tribologiczne i ścieralność biomateriałów ceramicznych na implanty. 
Literatura podstawowa    
[1] Marcinak J.; Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 
[2] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 4. Biomateriały. 

Wyd. EXIT, Warszawa 2001.   
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Szymański A.; Biomineralizacja i biomateriały. PWN, Warszawa 1991. 
[2] Święcki Z.; Bioceramika dla ortopedii. IPPT PAN, Warszawa 1993. 
[3] Inne pozycje wg. wskazań prowadzącego zajęcia. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr  inŜ. Aneta Szewczyk-Nykiel 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść Biomechanika Urazów 
Kod - nazwa 
przedmiotu L316 - Ekspertyzy wypadków drogowych 

 

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 W9 + S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z problematyką ekspertyz wypadków 
drogowych wykonywanych na zlecenie organów procesowych RP. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach i seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium z wykładu, wygłoszenie referatu na 
seminarium. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Bezpieczeństwo prawne uczestnika ruchu drogowego. Rola ekspertyzy rekonstrukcyjnej wy-
padku drogowego w ustalaniu odpowiedzialności karnej i cywilnej za wypadek. Ruch pojazdu 
w warunkach granicznych. Zderzenia pojazdów. Proces reagowania kierujących pojazdami. 
Wypadki w warunkach ograniczonej widoczności. Czasowo – przestrzenna analiza wypadku. 
Seminaria  
Metodyka rekonstrukcji wypadków z udziałem samochodów, pojazdów jednośladowych, pie-
szych. Komputerowe systemy wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. 
Literatura podstawowa  
[1] Prochowski L. i inni; Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. WKiŁ, Warszawa 

 2008. 
[2] Praca zbiorowa - Wypadki drogowe – Vademecum biegłego sądowego. Wyd. IES,  Kra-

ków 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Prochowski L.; Mechanika ruchu. WKiŁ, Warszawa 2005. 
[2] Braess H. H., Seiffert U.; Handbook of Automotive Engineering. SAE International 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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



 
 

108

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść Biomechanika Urazów 
Kod - nazwa 
przedmiotu L317 - Komputerowe symulacje zderze ń 

 

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 W9 + L9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Mechanika ogólna” – sem. 2 i 3. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie podstaw mechaniki zderzeń. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie sprawozdań, 
kolokwium z wykładów. 
Ocena ko ńcowa : średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Wprowadzenie do klasycznej mechaniki zderzeń. Klasyfikacja zderzeń. Zasady opisujące 
zmianę ruchu ciała podczas zderzenia. Symulacja zderzeń. Bilans energetyczny zderzenia. 
Mechaniczne i matematyczne modele ciała człowieka. Systemy powstrzymywania ruchu cia-
ła człowieka we wnętrzu samochodu w czasie zderzenia. Warunki badań i kryteria obraŜeń 
stosowane w ocenie bezpieczeństwa biernego samochodów. 
Laboratoria  
Unormowania EKG ONZ, EU, USA z obszaru bezpieczeństwa biernego samochodu. Roz-
wiązania konstrukcyjne systemów bezpieczeństwa biernego samochodu, algorytmy ich uru-
chamiania. Prezentacja przebiegu testów zderzeniowych wg MIRA. Komputerowe symulacje 
zderzeń programami: PC-Crash, Virtual Crash. 
Literatura podstawowa  
[1] Wicher J.; Bezpieczeństwo samochodu i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2008. 
[2] Gryboś R.; Teoria uderzenia w dyskretnych układach mechanicznych. WNT, Warszawa 

1969. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Seiffert U., Wech L.; Automotive Safety Handbook. SAE International 2007. 
[2] Matyjewski M.; Analiza i ocena technicznych sposobów zmniejszania skutków wypadków 

drogowych. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Witold Jordan 

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 Biomechanika Urazów 
Kod - nazwa 
przedmiotu L318 – Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 10 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 10 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  przygotowanie studentów do prawidłowego napisania i zapre-
zentowania pracy dyplomowej. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany prezentacją multimedialną, pokaz. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  referowanie przez studentów dotychczasowego 
stanu zaawansowania pracy dyplomowej. 
Ocena ko ńcowa : ocena z referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Przedstawienie metodyki pisania prac dyplomowych. Struktura pracy dyplomowej. Opraco-
wanie planu pracy. Formułowanie celu i tezy pracy. Korzystanie z literatury (odnośniki i cyta-
ty). Ogólne zasady wprowadzania symboli oraz oznaczeń rysunków, wzorów i tabel. 
Omówienie tematów prac ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze doświadczal-
nym. Przedstawienie metodyki prowadzenia prac doświadczalnych i projektowych. 

Literatura podstawowa  
adekwatna do tematu pracy dyplomowej. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Cabarelli G., Łucki Z.; Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas,  
     Kraków 1998. 
[2] Bereźnicki F.; Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych. Wyd. Im-

pus, Białystok 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


