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1) Proponowana tematyka (hasłowo):  

Neurofizjologia, Chronobiologia  

2) Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tutorialu ? 

Spotkanie bez ograniczeń czasowych w zależności od potrzeby studenta; możliwość udziału w 
seminariach zakładu, a także w badaniach prowadzonych w zakładzie  

3) Jakiego typu praca roczna może być wykonywana ?  

Praca roczna teoretyczna na podstawie literatury naukowej, względnie doświadczalna poprzez 
udział i pomoc w badaniach, czy analizie wyników 

4) Jaka jest proponowana przez tutora tematyka prac rocznych? 

Tematyka pracy rocznej wiąże się z zaingerowaniami naukowymi tutora i prowadzonymi 
badaniami, czyli dotyczyć może szeroko rozumianej neuronauki oraz rytmów biologicznych 
(chronobiologii), szczególnie neuronalnego mechanizmu zegara biologicznego 

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

Rytmika okołodobowa, zegar biologiczny, neuronalny mechanizm i w pływ światła szczególnie 
niebieskiego na synchronizację jego pracy, fizjologia układu nerwowego, w szczególności 
mózgowia, a w nim struktur i projekcji niespecyficznych oraz ich udział w reakcji wzbudzenia 
mózgowia i synchronizacji rytmów biologicznych ssaków. Stosowane techniki badań: 
telemetryczna okołodobowa rejestracja rytmów biologicznych, elektrofizjologiczne rejestracje 
aktywności neuronów metodą in vivo, in vitro i patch clamp oraz immunocytochemia  

6) Jaka wiedza byłaby przydatna przed rozpoczęciem współpracy z tutorem?  

Niezbędna jest podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu fizjologii układu nerwowego, którą 
można zdobyć (uzupełnić) na kursie Neurofizjologia WBNZ-808 i dla szczególnie 
zainteresowanych praktyczna, kurs Podstawy Neurofizjologii Eksperymentalnej WBNZ-807 

7) Jakie jest podejście tutora do ewentualnej współpracy ze studentem: nastawione na specjalizację w 
danej dziedzinie czy bardziej interdyscyplinarne?  

Wzajemna współpraca (student-tutor) zależy od studenta i jego zainteresowań naukowych. 
Może specjalizować się w dziedzinie badań realizowanych przez tutora, a także i to jest mile 
widziane, współpracować z innymi  jednostkami naukowymi. 
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8) Informacje  dodatkowe 

 

 


