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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna
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Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Biocybernetyka

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Biocybernetics

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

3

L413

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z budową i funkcjonowaniem mózgu
Cel 2 Zapoznanie studentów z budową neuronu ze szczególnym uwzględnieniem mikrotubul , synaps i dendrytów
Cel 3 Zapoznanie studentów z budową kory mózgowej
Cel 4 Zapoznanie studentów z pomiarami elektrofizjologicznymi kory mózgowej.
Kod archiwizacji: 372E4672
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Cel 5 Zapoznanie studentów z pomiarami słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych
Cel 6 Zapoznanie studentów z rytmami biologicznymi u człowieka oraz fazami snu z uwzględnieniem fazy REM
Cel 7 Zapoznanie studentów w sposobie funkcjonowania interfejsu Brain Computer Interface BCI.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza na poziomie szkoły średniej z przedmiotów: matematyka , fizyka,biologia,elektronika

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student objaśnia podstawowe elementy budowy neuronu i potrafi określić rolę mikrotubul, synaps
i dendrytów w funkcjonowaniu mózgu.Student potrafi przedstawić podstawowe rytmy biologiczne u człowieka
EK2 Wiedza Student potrafi opisać sposób rejestrowania słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych oraz
sygnałów EEG
EK3 Umiejętności Student potrafi opisać i zinterpretować pod katem diagnozy lekarskiej wykresy sygnałów słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych oraz sygnału EEG
EK4 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Biocybernetyka przedmiot i cel , znaczenie i miejsce wśród innych dziedzin nauki.
Budowa neuronu. Znaczenie mikrotubul , dendrytów i synaps w funkcjonowaniu
mózgu

2

W2

Pomiary sygnałów elektrofizjologicznych pochodzących z kory mózgowej
. Potencjały wywołane. Technika uśrednienia pomiarów. Pomiar i analiza
matematyczna słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych. Pomiar
i analiza sygnałów EEG.

4

W3

Rytmy biologiczne. Rodzaje rytmów biologicznych. Pomiar i analiza
matematyczna rytmów biologicznych .Rola snu i rytmu REM w prawidłowym
funkcjonowaniu człowieka.Organizacja zegara biologicznego ssaków. Rola jądra
nadskrzyżowaniowego SCN w funkcjonowaniu zegara biologicznego

4

W4

Budowa interfejsu mózg komputer . Funkcjonowanie interfejsu Brain Computer
Interface BCI.

2

W5

Procedury ustalenia śmierci mózgu. Wykorzystanie sygnałów elektrofizjologicznych
w procesie ustalania śmierci mózgu. Błędy popełniane przy ustaleniu śmierci
mózgu.

3
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Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Budowa mikrotubul , dendrytów , synaps i ich rola w funkcjonowaniu mózgu.
Znaczenie mikrotubul w teorii Penrose’a, wyjaśniająca zjawisko świadomości

2

S2

Tor pomiarowy sygnałów elektrofizjologicznych pochodzących z kory mózgowej
.Znaczenie słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych w wspomaganiu
diagnozy lekarskiej

4

S3

Rola rytmów biologicznych w funkcjonowaniu człowieka. Wpływ braku fazy snu
REM na funkcjonowanie człowieka

3

S4

Słuchowe i wzrokowe potencjały wywołane . Budowa i przeznaczenie Implantu
ślimakowego

2

S5

Budowa interfejsu mózg komputer .

1

S6

Aspekty prawne ustalenia śmierci mózgu. Wykorzystanie sygnałów z pnia mózgu
w procesie ustalania śmierci mózgu. Błędy popełniane przy ustaleniu śmierci
mózgu.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Dyskusja
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Wykłady
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna budowy neuronu

Na ocenę 3.0

Student zna ogólną budowę neuronu

Na ocenę 3.5

Student zna budowę mikrotubuli, synapsy, dendrytu

Na ocenę 4.0

Student zna budowę synapsy i zna przewodnictwo synaptyczne
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Na ocenę 4.5

Student zna budowę kory mózgowej Student zna miejsce kory słuchowej
i wzrokowej w korze mózgowej

Na ocenę 5.0

Student zna budowę pnia mózgu Student zna budowę kory mózgowej Student zna
budowę kory słuchowej , wzrokowej i zna budowę pnia mózgu
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna sygnałów EEG

Na ocenę 3.0

Student zna sygnały EEG

Na ocenę 3.5

Student zna technikę uśredniania sygnałów w celu wyeliminowania szumu

Na ocenę 4.0

Student zna sygnały słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych

Na ocenę 4.5

Student zna sygnały słuchowych potencjałów wywołanych pochodzących z pnia
mózgu

Na ocenę 5.0

Student zna sygnały słuchowych potencjałów wywołanych i potrafi odróżnić je od
słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna parametrów opisujących sygnały EEG

Na ocenę 3.0

Student nie zna parametrów opisujących sygnały EEG

Na ocenę 3.5

Student zna parametry opisujące sygnały wzrokowe lub słuchowe potencjały
wywołane

Na ocenę 4.0

Student zna parametry opisujące sygnały słuchowych potencjałów wywołanych
pochodzących z pnia mózgu

Na ocenę 4.5

Student potrafi opisać i zinterpretować pod katem diagnozy lekarskiej wykresy
sygnałów słuchowych i wzrokowych potencjałów wywołanych

Na ocenę 5.0

Student potrafi na podstawie sygnału słuchowego potencjału wywołanego z pnia
mózgu ustalić śmierć mózgu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia roli jako członek zespołu biorącego udział w dyskusji podczas
seminarium

Na ocenę 3.0

Student spełnia roli jako członek zespołu biorącego udział w dyskusji podczas
seminarium w stopniu , który można uznać za zadowalający

Na ocenę 3.5

Student spełnia roli jako członek zespołu biorącego udział w dyskusji podczas
seminarium w stopniu , który można uznać za wysoki

Na ocenę 4.0

Student spełnia roli jako członek zespołu biorącego udział w dyskusji podczas
seminarium w stopniu , który można uznać za wysoki i wykazuje przy tym
nawyki pracy naukowej
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Na ocenę 4.5

Student spełnia roli jako członek zespołu biorącego udział w dyskusji i potrafi
przedstawić wcześniej przygotowany materiał naukowy

Na ocenę 5.0

Student potrafi przedstawić wcześniej przygotowany materiał naukowy w sposób
multimedialny i potrafi odpowiedzieć na zadawane pytania
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W03,
K1_W07,
K1_UB07,
K1_UO02,
K1_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5 Cel 6
Cel 7

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1_W03,
K1_W07,
K1_UB07,
K1_UO02,
K1_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5 Cel 6
Cel 7

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K1_W03,
K1_W07,
K1_UB07,
K1_UO02,
K1_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5 Cel 6
Cel 7

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K1_W03,
K1_W07,
K1_UB07,
K1_UO02,
K1_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5 Cel 6
Cel 7

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Hans Drischrl — Podstawy biocybernetyki, Warszawa, 1976, PWN
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Literatura uzupełniająca
[1 ] G.M.Fuller — Podstawy molekularne biologi komórki, Warszawa, 1997, PZWL
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wacław Tuleja (kontakt: wtuleja@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Wacław Tuleja (kontakt: wtuleja@interia.pl)
2 dr inż. Tadeusz Wacławski (kontakt: twaclaw@usk.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................

Strona 7/7

