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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść InŜynieria Kliniczna 
Kod - nazwa 
przedmiotu L301 – Dializoterapia i aparatura dializacyjna 

 

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, „Biofizyka” 
– sem. 2, „Mechanika płynów” – sem. 3, „Bioreologia” – sem. 4. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z technikami leczenia w dializoterapii oraz z 
budową i eksploatacją aparatury dializacyjnej.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział studentów w wykładach, wykłady z wykorzystaniem 
technik multimedialnych, opracowanie wybranego zagadnienia w ramach seminarium. 

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

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Leczenie nerkozastępcze – problemy epidemiologiczne i społeczne. Przyczyny 
niewydolności nerek: cukrzyca, przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek, nadciśnienie 
tętnicze. Leczenie nerkozastępcze. Hemodializa i pokrewne techniki oczyszczania zewnątrz 
ustrojowego: organizacja ośrodka i programowanie  przewlekłej hemodializo terapii. 
WyposaŜenie stacji dializ. Organizacja stacji dializ – miejsce i organizacja pracy inŜyniera – 
technika. Techniki oczyszczania zewnątrz ustrojowego: dyfuzja, ultrafiltracja i system jej 
wolumetrycznej kontroli. Techniki stosowane w hemodializie: klasyczna hemodializa 
wodorowęglanowa, niskowydajne techniki dializacyjne, wysokowydajne techniki dializacyjne. 
Płyny dializacyjne i reinfuzyjne. Adekwatność hemodializy i metody jej oceny. 
Seminaria  
Uzdatnianie wody w dializoterapii: zanieczyszczenia wody, systemy uzdatniania, układ 
dystrybucji i magazynowania wody, konserwacja i kontrola systemów uzdatniania wody, 
biofilm. Błony dializacyjne i problemy bizgodności w dializoterapii: rodzaje błon 
dializacyjnych, cechy fizykochemiczne błon dializacyjnych, czynniki wpływające na klirens 
róŜnych substancji w czasie hemodializy, sterylizacja fabryczna dializatorów, biozgodność 
błon dializacyjnych. Nowoczesne aparaty uŜywane w hemodializie. Obieg krwi i płynu 
dializacyjnego. Urządzenia monitorujące: przetwornik i monitory ciśnienia krwi, czujnik 
powietrza, czujnik ciśnienia Ŝylnego, monitor kontroli temperatury i objętości krwi, moduły 
dawki dializy. Funkcje alarmowe: przewodność płynu dializacyjnego, czujnik przecieku krwi. 
Profilowanie: ultrafiltracji, stęŜenia sodu. Wysokowydajne techniki dializacyjne. 
Programowanie aparatów dializacyjnych. Dezynfekcja i dekalcyfikacja obiegu płynu 
dializacyjnego. Techniki ciągłe i ich aparatura. Dializa albuminowa. Plazmafereza. Dializa 
otrzewnowa.  Organizacja pracowni inŜynierii medycznej na stacji dializ. InŜynier, technik 
jako członek zespołu terapeutycznego stacji dializ. 
Literatura podstawowa  
[1] Bosch J. P., Stein J. H.; Hemodializa techniki wysokiej wydajności. Sanmedica 1996. 
[2] KsiąŜek A., Rutkowski B. (red.); Nefrologia. Wyd. Czelej, Lublin 2006. 
[3] Rutkowski B. (red.); Leczenie nerkozastępcze. Wyd. Czelej, Lublin 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rutkowski B.; Dializoterapia w praktyce lekarskiej. Makmed, Gdańsk 2004. 
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[2] Daugirdas J.T., Blade P.G., Ing T.S. (red. KsiąŜek A.); Podręcznik dializoterapii. Wyd. 
Czelej, Lublin 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. n. med. Olgierd Smoleński, prof. AWF 

Jednostka realizuj ąca przedmiot WSS im. L. Rydygiera w Krakowie 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść InŜynieria Kliniczna 
Kod - nazwa 
przedmiotu L302 – Analiza obrazów 3D w medycynie 

 

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:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów zagadnieniami 
dotyczącymi zawansowanych technik obrazowania medycznego 3D oraz analizy obrazów 
3D. 

Metody dydaktyczne:  na zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się 
oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazów 3D  oraz z wykorzystaniem instrukcji 
przeprowadzają podstawowe przekształcenia obrazów 3D. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich zajęć 
laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria  
Rekonstrukcja obrazów 3D na podstawie serii obrazów 2D. Segmentacja obrazów 3D, a 
segmentacja serii obrazów 2D. Detekcja powierzchni organów, detekcja dróg oddechowych, 
detekcja naczyń krwionośnych, detekcja kości. Trójwymiarowa wizualizacja organów. 
Wirtualna endoskopia. Pomiary na obrazach 3D. 
Podstawowe pomiary: wyznaczanie udziały objętościowego badanego obszaru, objętości, 
pola powierzchni, średniej cięciwy, liczby obiektów na jednostkę objętości.  Przegląd 
wybranych problemów i sposobów ich rozwiązania. 

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. 

EXIT, Warszawa 2005. 
[2] Preim B., Bartz D.; Visualization i Medicine. Theory, algorithms and application. Morgan 

Kaufman, Computer Graphics 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Leszek Wojnar 

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

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść InŜynieria Kliniczna 
Kod - nazwa 
przedmiotu L303 - Fizyka medyczna i podstawy diagnostyki obraz owej  

 

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:  „Matematyka”  - sem. 1 i 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie nowoczesnych technik obrazowania, organizacja 
procesu diagnostycznego i eksperymentu metrologicznego z zastosowaniem tomografii 
komputerowej, aplikacja metrologiczna komputerowej tomografii rentgenowskiej i jądrowego 
rezonansu magnetycznego.   

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wygłoszenie referatu, zaliczenie seminarium 
zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: ocena z egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe informacje dotyczące zasad z zakresu technik diagnostyki obrazowej. 
Radiologia konwencjonalna z uwzględnieniem  radiografii cyfrowej. Ultrasonografia. Badania 
obrazowe gruczołów piersiowych. Angiografia i radiologia interwencyjna. Tomografia 
komputerowa. Rezonans magnetyczny. Techniki informatyczne w radiologii (RIS, PACS, 
teleradiologia). Wybrane aspekty budowy i zastosowania TK i RM dla potrzeb procedur 
metrologicznych. Aplikacja diagnostyki TK i RM do zadań metrologii biomedycznej. Ocena 
wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz strategii pomiarów z 
zastosowaniem TK i RM na dokładność odwzorowania kształtu badanych bioelementów. 
Zastosowanie wzorców przestrzennych oraz modeli odwrotnych do badań dokładności 
metrologicznej TK i RM. 
Seminaria  
Organizacja procesu diagnostycznego z zastosowaniem TK i RM dla aplikacji 
biomedycznych. Dobór urządzeń diagnostycznych do wybranych zadań diagnostycznych i  
metrologicznych. Wykorzystanie skanów otrzymywanych z tomografii komputerowej i 
rezonansu magnetycznego do oceny metrologicznej bioelementów lub fantomów . Analiza 
dokładności pomiarów realizowanych na TK i MR na podstawie otrzymanych skanów 
fantomów i badań na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Ocena metrologiczna 
procesu diagnostycznego bazująca na TK i RM.  

Literatura podstawowa  
[1] Pruszyński B. i inni; Radiologia – diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR i medycyna 

nuklearna. PZWL, Warszawa 2008. 
[2] Hofer M.; Podręcznik tomografii komputerowej. Wyd. Medi Page, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Brant W.E., Helis C.A.; Podstawy diagnostyki radiologicznej. Medipage, Warszawa 2007. 
[2] Gonet B.; Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe. PZWL, Warszawa 1997. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, 

Jednostka realizuj ąca przedmiot 

Klinika Radiologii CMUJ 
Laboratorium Metrologii  

Współrzędnościowej (M-10) 
 Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść InŜynieria Kliniczna 
Kod - nazwa 
przedmiotu L304 - Sprzęt szpitalny i aparatura analityczna 

 

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

Stacjonarne – I stopie ń 
III 
III 

5 
6 

W15 
W15 + S15 

1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
III 
III 

5 
6 

W9 
W9 + S9 

1  
2 

 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Anatomia i fizjologia” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z wyposaŜeniem w sprzęt medyczny 
specjalistycznych oddziałów szpitalnych oraz aparaturą laboratoriów klinicznych. 

Metody dydaktyczne:  wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja, pokaz 
wybranego sprzętu i aparatury. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test z wykładów, obecność co najmniej na 70% 
seminariów oraz wygłoszenie referatu. 
Ocena ko ńcowa:  po sem. 5 - ocena z testu; po sem. 6 - ocena z seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykład  
Sprzęt medyczny w szpitalu, wymogi prawne, standardy Unii Europejskiej. Ewidencja i 
zarządzanie sprzętem w szpitalach. Sterylizacja sprzętu. Sprzęt i materiały jednorazowe. 
Charakterystyka aparatury stosowanej w pracy laboratoryjnej. Spektrometria optyczna. 
Spektrofotometry; podstawy konstrukcji i działania, typowe zastosowania w praktyce 
diagnostycznej i badawczej. Chromatografia gazowa i cieczowa. Gazometria. Podstawowe 
typy gazometrów. Hematologia. Główne metody optyczne stosowane w analizie 
hematologicznej. Pomiary metodami elektrycznymi. Metoda mikroskopowa. 
Seminaria  
Planowanie zaopatrzenia w sprzęt specjalistycznych oddziałów szpitalnych. Specyfikacja 
parametrów technicznych urządzeń. Wymagania formalne w aspekcie obowiązujących 
przepisów oraz wymagania dotyczące praktycznych aspektów uŜytkowania. 
Praktyczne zajęcia seminaryjne obejmujące wizytę na oddziałach szpitalnych. 
Literatura podstawowa  
[1] Dembińska-Kieć A., Nastalski J.W. (red.); Diagnostyka laboratoryjna z elementami 

biochemii klinicznej. Urban & Partner, Wrocław 2009. 
[2] Bielecki K. (red.); Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne. Wyd. Makmed, Lublin 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Nałęcz M. (red.); Biocybernetyka i inŜynieria biomedyczna 2000. Tom 2. Biopomiary. 

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

biomedyczna. Wyd. Exit, Warszawa 2002. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Magdalena Kromka-Szydek 

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

Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów In Ŝynieria Biomedyczna 

Specjalno ść InŜynieria Kliniczna 
Kod - nazwa 
przedmiotu L305 – Metrologia elektroniczna 

 

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:  „Fizyka” – sem. 1, „Elektrotechnika” –  
sem. 2, „Elektronika” – sem. 3.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zrozumienie zasady działania elektronicznych układów 
pomiarowych, 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 
zaliczeniowego z tematyki wykładów i zajęć laboratoryjnych. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicja pomiaru. Pojęcia podstawowe: wielkość, wartość, jednostka miary, skale 
pomiarowe, metody pomiarowe. Błąd, niepewność, poprawka, wynik pomiaru. Zasady 
działania i własności narzędzi pomiarowych (wzorce, przyrządy, przetworniki sygnałów, 
rejestratory). Przetworniki A/C i C/A. Oscyloskopy analogowe i cyfrowe. Pomiar prądu, 
napięcia, mocy, częstotliwości, przesunięcia fazowego, ph roztworu, ciśnienia, temperatury 
ciała, pomiary impedancyjne w medycynie. Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami 
elektrycznymi. Czujniki, przetworniki i wzmacniacze sygnałów biomedycznych. 
Kondycjonowanie sygnałów pomiarowych. Bioakustyka. Cyfrowa analiza i rejestracja 
sygnałów pomiarowych. 
Laboratoria  
Pomiar i rejestracja podstawowych wielkości elektrycznych (napięcie, prąd, częstotliwość, 
przesunięcie fazowe) za pomocą oscyloskopu cyfrowego. Badanie charakterystyki 
amplitudowo-częstotliwościowej aparatu słuchowego. Laboratoryjny układ do pomiaru 
ciśnienia tętniczego, sygnału EKG oraz bioimpedancji. Badanie wzmacniacza pomiarowego 
wraz z filtrami pasmowymi. Cyfrowa analiza widmowa sygnałów okresowych.  
Literatura podstawowa     
[1] Chwaleba A.; Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2000. 

[2] Kaczmarek Z.; Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Wyd. 
Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1991.  

[3] Szumielewicz B. i inni; Pomiary elektroniczne w technice. WNT, Warszawa 1982.  
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Czajewski J.; Podstawy metrologii elektrycznej. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 2003. 
[2] Stabrowski M.; Cyfrowe przyrządy pomiarowe. PWN, Warszawa 2002. 
[3] Winiecki W.; Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 1997. 
[4] Dudziewicz J.; Pomiary teletransmisyjne. WKiŁ, Warszawa 1984. 
[5] Parchański J.; Miernictwo elektryczne i elektroniczne. WSiP, Warszawa 2008. 
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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 InŜynieria Kliniczna 
Kod - nazwa 
przedmiotu L306 – 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 zaprezentowania 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. 
Opracowanie planu pracy. Formułowanie celu i tezy pracy. Korzystanie z literatury (odnośniki 
i cytaty). Ogólne zasady wprowadzania symboli oraz oznaczeń rysunków, wzorów i tabel. 
Omówienie tematów prac ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze 
doświadczalnym. 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. 

Impus, Białystok 2010. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


