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Selected aspects of the design of artificial organs 

dr hab. inż. Piotr Jasiński, 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. 

 

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godzinach 10 – 12 w Sali 104 NE.  

Pierwsze zajęcia startują 2.03.2018 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

High Integrity Systems 

prof. dr hab. inż. Janusz Górski 
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