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Selected aspects of the design of artificial organs 

dr hab. inż. Piotr Jasioski, prof. nadzw. PG 

Artificial organs have a significant impact on the types and quality of medical care available today. 

The fast development of artificial organs in recent years helps improving life quality of sick. The 

objective of this course is to understand engineering design and problem solving techniques based 

on selected types of artificial organ, e.g. bionic eye, artificial hearing, artificial pancreas. The course 

contains the overview lectures and seminar given by students. The overview lectures should give the 

basic knowledge about selected artificial organs. The students, based on given information, need to 

prepare seminar, which is going to be based on the recent research paper. The paper for seminar 

needs to be approved by the lecturer. The students during seminar should discuss issues related to 

engineering issues related to the design of artificial organs. 

 

Grading – 50% seminar, 50% discussions. 

Selected aspects of the design of artificial organs   

dzień tygodnia sala godzina 
data 

grudzień  styczeń luty 

poniedziałek 232 NE  9:15 - 11:00 19 9 16 23 - - 

środa  
grudzień -styczeń 
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czwartek 232 NE  9:15 - 11:00 22 12 19 26 - - 

plan po konsultacji z prof. Jasioskim może ulec małej korekcie co do ilości godzin 
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data godzina sala 

10.01.2017 (wtorek) 11:15 – 14:00 NE 235 

17.01.2017 (wtorek) 11:15 – 14:00 NE 235 

24.01.2017 (wtorek) 11:15 – 14:00 NE 235 

31.01.2017 (wtorek) 11:15 – 14:00 NE 235 

  7.02.2017 (wtorek) 11:15 – 14:00 NE 235 

 


