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Jednostka oferująca moduł Zakład Biofizyki Molekularnej/Katedra Biofizyki 

Cel modułu Celem modułu jest nabycie wiedzy w zakresie biofizyki 

oraz umiejętności jej wykorzystania do ilościowego opisu 

zjawisk występujących w organizmach żywych na 

różnych poziomach ich organizacji. Zapoznanie się z 

podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi różnych 

technik badawczych stosowanych w naukach 

przyrodniczych. Idee fizyki współczesnej i elementy 

fizyki jądrowej. Poznanie skutków oddziaływania 

promieniowania jonizującego na organizmy żywe i ich 

zależności od dawki. Wielkości i jednostki stosowane w 

ochronie radiologicznej. 

Treści modułu kształcenia:  Dynamika punktu materialnego. Zasada zachowania 

energii, pędu i momentu pędu. Mechanika bryły sztywnej, 

ruch obrotowy. Mechanika ciał stałych, cieczy i gazów. 

Hydrostatyka i hydrodynamika cieczy doskonałej i lepkiej. 

Elementy biofizyki krążenia. Ruch drgający i falowy. 

Akustyka. Elementy termodynamiki procesów 

zachodzących w układach biologicznych. Elektryczne 

własności materii. Optyka geometryczna i falowa. 

Dualizm falowo-korpuskularny promieniowania 

elektromagnetycznego. Biofizyka narządu widzenia. 

Energetyka procesu widzenia. Podstawy spektroskopii 

molekularnej: elektronowej spektroskopii absorpcyjnej 

oraz fluorescencyjnej. Wielkościach i jednostkach 

stosowanych w ochronie radiologicznej. Charakterystyka 

naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania 

jonizującego. Detekcja promieniowania jonizującego. 

Skutki biologiczne promieniowania jonizującego i ich 

zależność od dawki. 
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia 

audytoryjne – rozszerzenie i sprawdzenie treści 

przekazywanych podczas wykładów. Ćwiczenia 

rachunkowe z dozymetrii i ochrony radiologicznej, 

Ćwiczenia laboratoryjne – praca indywidualna i w 

zespołach. Dyskusja i interpretacja wyników oraz 

indywidualne sprawozdania studenckie z wykonanych 

ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwia wstępne oraz egzamin 

pisemny. 

 


