


	
ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 
dla studentów kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
specjalność CHEMIA W MEDYCYNIE 

STUDIA I STOPNIA

Pytania ogólne z zakresu problematyki studiów I stopnia

Omówić budowę związków kompleksowych i podać ich zastosowanie. Podać przykłady roli, jaką odgrywają kompleksy w funkcjonowaniu organizmów żywych
	Tworzywa sztuczne, termoplastyczne, termoutwardzalne, biozgodne, membrany, rodzaje polimeryzacji.
Materiały na transplanty.
Przedstaw charakterystyki statyczne oraz małosygnałowy schemat zastępczy tranzystora MOS.
Zasady działania diod półprzewodnikowych.
	Przekształcenie Laplace’a i jego zastosowania.
Obliczanie transmitancji i charakterystyki amplitudowej obwodu ze wzmacniaczem operacyjnym.
	Omówić zasady techniki C-przełączany.
Właściwości idealnych i rzeczywistych wzmacniaczy operacyjnych.
Na dowolnych przykładach omówić i narysować przebieg naprężeń w ściskanych prętach oraz zginanych belkach.
	Mioglobina a hemoglobina - podobieństwa i różnice.
	Omówić budowę i własności błony komórkowej oraz mechanizmy transportu substancji przez błonę.
	Omówić czynniki definiujące bezpieczne urządzenie medyczne na wybranym przykładzie.

Metody i zjawiska wykorzystywane do pozyskiwania informacji w celu formowania obrazów medycznych w tym także obrazów czynnościowych.
Ujemne sprzężenie zwrotne w biomedycznych systemach regulacji i stabilność układów automatycznej regulacji, kryteria. Przykłady układów biologicznych.
Omów kontaktowe i bezkontaktowe metody pomiaru temperatury. Omów właściwości metrologiczne wybranego przetwornika pomiarowego i typowe układy jego pracy. Przeanalizuj wpływ układu pomiarowego na dokładność wykonywanych pomiarów.
	Wymienić i krótko omówić poznane techniki poprawy jakości obrazów.

Przyczyny, klasyfikacja i metody analizy błędów i niepewności pomiarów.
Widmo sygnału analogowego (podstawowo-pasmowego i pasmowego) a twierdzenie o próbkowaniu.
	Co to jest i jakie aspekty obejmuje model danych.





Pytania ogólne z zakresu problematyki specjalizacyjnej studiów I stopnia

	Podać przykłady związków heterocyklicznych oraz omówić ich bio-znaczeni.e
	Podać ogólne zasady projektowania leków.
	Rodzaje komórek macierzystych i sposoby ich pozyskiwania. 
	Wymienić instrumentalne metody analizy ilościowej, określić fizyczne podstawy wykorzystywane 
w tych metodach. Na wybranym przykładzie szczegółowo omówić jedną z metod.
	Wymienić i krótko scharakteryzować po jednym przykładzie materiałów biozgodnych 
z następujących grup: metale, ceramika, tworzywa sztuczne.
	Rodzaje próbek w rutynowych oznaczeniach klinicznych: sposób pobierania i przechowywania 
a specyfika oznaczeń specjalnych. 
	Jak zmieniają się właściwości (chemiczne, fizyczne, mechaniczne) materiałów ze zmniejszaniem ich rozmiarów, aż do nanometrycznych.
	Na czym polega proces hemodializy?
	wymień materiały membranowe stosowane w hemodializie 

podaj schemat pracy hemodializera
kiedy zastosowano po raz pierwszy hemodializę i  porównaj pierwszy dializer z obecnie używanymi .
	Co to są biosensory?
	Scharakteryzuj i podaj zastosowania polimerów elektroaktywnych tzw. syntetycznych metali.
	Ciepło reakcji chemicznej, definicja, obliczanie na podstawie entalpii tworzenia  związków.




























STUDIA II STOPNIA

Pytania ogólne z zakresu problematyki studiów II stopnia

1. Analityczne metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych liniowych rzędu  n lub równań różniczkowych cząstkowych liniowych rzędu pierwszego i drugiego.
2. Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
3. Wykorzystanie modelowania matematycznego w nowoczesnej diagnostyce medycznej. 
     Istotność statystyczna wyników modelowania.
4. Trzy zadania analizy systemów biomedycznych: predykcja, diagnoza, identyfikacja.
5. Omówić uproszczony model świata rzeczywistego w normie DICOM oraz budowę obiektów IOD.
6. Podstawowe zasady działania technik obrazowania w medycynie.
7. Zaproponuj zbiór parametrów, jakie powinien rozpatrzyć inżynier przy projektowaniu urządzenia elektromechanicznego.
8. Zadanie i funkcje szpitalnego systemu informacyjnego. 
9. Problemy tworzenia medycznych serwisów WWW.
10. Podstawowe metody badania materiałów i tkanek.
11. Opisz zastosowanie enzymów restrykcyjnych w inżynierii genetycznej.

Pytania ogólne z zakresu problematyki specjalizacyjnej studiów II stopnia

	Do czego służy modelowanie molekularne?

Zależność działania leku od dawki – omówić krzywe zależności.
	   Termodynamiczny opis składników roztworów modelowych i rzeczywistych: potencjał chemiczny, stany standardowe.
	Metody ilościowego określania toksyczności substancji obcych - ksenobiotyków.
	Zastosowania chemii supramolekularnej wynikające z rozpoznania molekularnego. Które 
z zastosowań uważasz za najważniejsze?
Wyjaśnij na przykładach na czym polega oddziaływanie typu Host – Guest.
Główne antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza i wody oraz ich źródła.
Na czym polega technika PCR (ang. Polymerase Change Reaction)? Zastosowanie w diagnostyce molekularnej - przykłady.
W jaki sposób przeprowadza się diagnostykę zakażenia wirusem HIV?
Transformacja nowotworowa jako proces wieloetapowy i bardzo złożony.
Przedstawić różnice w budowie genomu prokariotycznego i eukariotycznego.
	Quantum Dots - czym są, jakie są ich własności, dlaczego i czym się pokrywa kropki
kwantowe do celów diagnostycznych i leczniczych?
	W oparciu o diagram Jabłońskiego omówić promieniste i bezpromieniste procesy

dezaktywacji cząsteczki wieloatomowej
	Omówić procesy zderzeń elektronowych oraz zderzeń i reakcji jonowych.
	Zasady lokalizacji  źródeł sygnału obrazowego.


