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1) Proponowana tematyka (hasłowo): 

 

 Pomiar i analiza sygnałów elektrycznych generowanych w układach biologicznych. 

 Wpływ pól elektromagnetycznych na komórki nowotworowe. 

 

2) Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tutorialu ? 

 

Uczestnictwo w eksperymentach - praca w zespole, opracowanie danych, wykonanie obliczeń 

modelowych - praca indywidualna wymagająca regularnych kontaktów. 

 

3) Jakiego typu praca roczna może być wykonywana ? 

 

Możliwe są dwie formy pracy rocznej: 

 Opis, z uwzględnieniem analizy danych, przeprowadzonego eksperymentu. 

 Wykonanie obliczeń modelowych.  

 

4) Jaka jest proponowana przez tutora tematyka prac rocznych? 

 

 Skurcze żołądka związane są z generowaniem sygnałów elektrycznych przez włókna 

mięśniowe. Jednocześnie, przez włókna nerwowe informacja o generowanych skurczach 

mięśni jest przesyłana do mózgu. Tematyka pracy dotyczyć będzie pomiaru i próby korelacji 

sygnałów generowanych we włóknach mięśniowych i nerwowych z wykorzystaniem modelu 

zwierzęcego. 

 Stosując stałe i wolno-zmienne pola magnetyczne można modyfikować żywotność komórek 

nowotworowych ocenianą metodą cytometrii przepływowej. Praca dotyczyć będzie 

sprawdzenia jak pola magnetyczne o zadanych amplitudach i częstościach wpływają na 

przeżywalność komórek linii nowotworowej U937. 

 

5) Jaka jest aktualna tematyka badań naukowych/współpracy międzygrupowej tutora? 

 



Tematyka dotyczy badania wpływu, szeroko rozumianych wybranych czynników fizycznych na 

układy biologiczne w aspekcie opracowania nowych metod terapeutycznych oraz pomiaru sygnałów 

generowanych przez układy biologiczne w celu opracowania nowych technik diagnostycznych. 

 

6) Jaka wiedza byłaby przydatna przed rozpoczęciem współpracy z tutorem? Czy tutor wymaga/zaleca 

odbycie konkretnych kursów, lub zdobycie konkretnych umiejętności przed/na samym początku 

współpracy? 

 

Podjęcie współpracy wymaga podstawowej znajomości kilku zagadnień biomedycznych i 

matematyczno-fizycznych. Konieczne jest także, w przypadku prac doświadczalnych posiadanie 

pewnych predyspozycji do pracy w laboratorium. W przypadku wykonywania prac modelowych 

konieczna jest ponadprzeciętna znajomość zagadnień informatycznych. 

 

7) Jakie jest podejście tutora do ewentualnej współpracy ze studentem: nastawione na specjalizację w 

danej dziedzinie czy bardziej interdyscyplinarne? Czy tutor może podać przykłady swoich publikacji 

popularnonaukowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji interdyscyplinarnych)? 

 

Proponowana tematyka ma charakter interdyscyplinarny i wpisuje się w zagadnienia zastosowania 

metod fizycznych w biologii i medycynie.  
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8) Informacje dodatkowe 

Brak 

 


