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magisterki? najlepsze Gdzie 
Prace magisterskie studentów inżynierii biomedycznej z AGH najlepsze w Polsce! Studenci
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwyciężyli w V edycji
ogólnopolskiego konkursu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą

pracę magisterską w 2011 roku.

Wyniki konkursu ogłoszono pod koniec kwietnia. Pierwszą nagrodę, w wysokości 3 tys. zł, otrzymała
mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH
za pracę zatytułowaną „Nowej generacji biomateriały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki
kostnej”. Drugie miejsce zajęli mgr inż. Tomasz Karaś i mgr inż. Robert Kos z Wydziału Elektroniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH za pracę pt. „Czujniki optyczne jako podstawa systemu
sterowani urządzeniami domowymi przez osoby niepełnosprawne”. Ponadto w konkursie wyróżnienie
zdobyli mgr inż. Wojciech Tekieli i mgr inż. Przemysław Kowalski
z Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej za pracę poświęconą systemowi określającemu
rodzaj uszkodzeń stawu kolanowego na podstawie obrazów z tomografu komputerowego.
Konkurs PTIB, organizowany od pięciu lat, ma na celu m.in. popularyzowanie inżynierii
biomedycznej w Polsce, a także zachęcanie studentów do podejmowania zagadnień tej dyscypliny
w ramach prac magisterskich. Prace konkursowe dotyczą rożnych dziedzin szeroko pojętej inżynierii
biomedycznej, m.in. biopomiarów, biomechaniki, biomateriałów, biocybernetyki, a także dziedzin
pokrewnych. Jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez jury jest możliwość
praktycznego wykorzystania w medycynie zaprezentowanych przez studentów rozwiązań.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Krakowie (25 maja o godz. 12:00, bud. U-2, ul.
Reymonta 7) w ramach organizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą Ogólnopolskiej
Konferencji Inżynierii Biomedycznej.
Źródło: http://www.studia.net/
http://laboratoria.net/aktualnosci/13286.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki

Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.

27-03-2020

Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to

mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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