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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Degradacja i metody badań biomateriałów, PG_00039382

Kierunek studiów Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiałów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 50.0 100

Cel przedmiotu Cele m przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu degradacji której podlegają 
implementowane do ludzkiego organizmy biomateriały, Ponadto student zdobędzie wiedzę z zakresu metod 
jakie wykorzystywane są w celu określenia podstawowych chemicznych, fizycznych, mechanicznych i 
biologicznych właściwości biomateriałów.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U07] potrafi dokonać 
identyfikacji i sformułować 
specyfikacje prostych zadań 
inżynierskich o charakterze 
praktycznym oraz dokonać 
krytycznej analizy istniejących 
rozwiązań technicznych oraz 
oceny sposobu ich 
funkcjonowania z zakresu 
projektowania urządzeń 
mechanicznych i mechaniczno-
medycznych

Student potrafi w warunkach 
laboratoryjnych określić stopień 
degradacji biomateriałów oraz 
wykonać i interpretować pomiary 
właściwości biomateriałów.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W13] posiada wiedzę w 
zakresie wybranych zagadnień 
dotyczących zastosowań inżynierii 
mechanicznej w medycynie lub w 
zakresie aparatury medycznej i 
urządzeń rehabilitacyjnych

Student potrafi samodzielnie 
wskazać obszary zastosowań 
inżynierii mechaniczno-medycznej 
w medycynie, w tym również w 
implantologii, m.in. w zakresie 
badań i degradacji.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U09] potrafi dobrać 
odpowiednie materiały 
konstrukcyjne dla zapewnienia 
poprawnej konstrukcji i 
eksploatacji urządzenia.

Student potrafi dokonać doboru 
materiału na implant, również pod 
względem jego degradacji w 
ludzkim organizmie.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W04] ma wiedzę o budowie, 
właściwościach i metodach badań 
materiałów konstrukcyjnych lub 
materiałach i wybranych 
technologiach z obszaru inżynierii 
medycznej

Student potrafi dobrać 
odpowiednie metody badań 
biomateriałów w celu określenia 
ich właściwości.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu W ramach zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 
1. Formy degradacji biomateriałów.
2. Fizyczne metody badań biomateriałów.
3. Chemiczne metody badań biomateriałów.
4. Mechaniczne metody badań biomateriałów.
5. Biologiczne metody badań biomateriałów. 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomateriałów, w tym podstawowe 
definicje oraz metody modyfikacji powierzchni. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Laboratorium 56.0% 40.0%
Egzamin 56.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. J. Marciniak, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice, 2013.

2. J. Jakubowicz, Obróbka powierzchniowa biomateriałów tytanowych
, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2019.

3. B. Świeczko-Żurek, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk, 2009.

4. M. Nałęcz, S. Błażewicz, L. Stoch, Biomateriały, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2003.

5. J. Marciniak, M. Kaczmarek, A. Ziębowicz, Biomateriały w 
stomatologii, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Uzupełniająca lista lektur  

 
1. R. Tadeusiewicz, Inżynieria biomedyczna, Wydawnictwo Akademii 

Górniczno-Hutnicznej, Kraków 2008.
2. S. Błażewicz, J. Marciniak, Inżynieria biomedyczna - podstawy i 

zastosowania, TOM 4 Biomateriały. Akademicka Oficyna 
Wydawnicza, EXIT, 2005.

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Metody badań degradacji biomateriałów.
2. Główne metody badań chemicznych biomateriałów metalicznych.
3. Główne metody badań fizycznych biomateriałów.
4. Wpływ symulowanych płynów ustrojowych na strukturę i właściwości wybranych modyfikacji 

powierzchni implantów.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


