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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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Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie
MINIATURA 5
Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową w konkursie.
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Obecnie trzecia dawka szczepionki nie dla
każdego
Szczepienia chronią w przypadku wszystkich głównych wariantów wirusa.
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Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ
SARS-CoV-2 na organizm
Informuje pismo “The Scientist”.
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Dodatek cukru usprawnił baterie
Australijscy badacze opracowali litowo-siarkowe baterie.
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Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw
COVID-19 będziemy brać...
Mówi w rozmowie z PAP krajowy konsultant ds. immunologii klinicznej.
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Mobilna instalacja artystyczna inspirowana
zjawiskami fizyki kwantowej
W nowej instalacji widz będzie uczestniczył, będzie do niej wchodził.
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Szczepionka złagodzi istotnie przebieg
choroby
Zdaniem prof. J.Zajkowskiej promocja szczepień w Polsce jest nadal niedostateczna.

17-09-2021

Niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza
zwiększa ryzyko chorób...
Wynika z międzynarodowego badania.
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