FIZYKA MEDYCZNA

Pracownia EEG

Fizyka wobec wyzwań
XXI wiek

Zakres i tematyka studiów na specjalności
Fizyka medyczna w dużej części odpowiada
specjalizacji, którą studenci Wydziału Fizyki UW
wybierali od ponad 20 lat – tym wykształceniem chlubi
się wielu pracujących w Polsce i za granicą ﬁzyków
medycznych. Nowa specjalność kontynuuje tradycje
solidnego przygotowania do pracy z urządzeniami
diagnostyki medycznej, dzięki któremu nasi absolwenci
są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.
Nowy program studiów dopasowaliśmy do wymogów
interdyscyplinarności – więcej biologii, chemii
i anatomii, jak również więcej zajęć praktycznych
z dozymetrii i ochrony radiologicznej, które odbywać się
będą w Laboratorium Ochrony Radiologicznej
i Dozymetrii LORD wyposażonym w najnowocześniejszą
aparaturę dzięki ﬁnansowaniu z UE. Dla studentów
nowego kierunku tworzymy również materiały
dydaktyczne dostępne w internecie pod adresem
http://brain.fuw.edu.pl/edu. Trzyletnie studia
licencjackie ﬁzyki medycznej spełniają wymogi
ustawowe, umożliwiając zdawanie egzaminu
nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony
Radiologicznej (IOR).
Więcej informacji na stronie
http://ﬁzykamedyczna.fuw.edu.pl
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Studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek

NEUROINFORMATYKA
Neuroinformatyka to zastosowanie w neuronaukach
(neurosciences) metod pomiarów, analizy
i modelowania pochodzących z nauk ﬁzycznych.
Badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii,
kognitywistyki, neurokognitywistyki, sztucznej
inteligencji, psychologii, medycyny, ﬁzyki
i matematyki. Dotychczas nie było na świecie studiów,
które kształciłyby od podstaw specjalistów w tej
dziedzinie – naukowcy z różnych dziedzin uzupełniali
brakujące elementy wykształcenia na specjalnie
organizowanych kursach. Pierwsze studia kształcące
neuroinformatyków od poziomu licencjatu powstały
na Wydziale Fizyki UW w roku 2009.
Dzięki ﬁnansowaniu z UE mamy doskonale
wyposażone pracownie, na których studenci
zapoznawać się będą z pomiarami elektrycznych
śladów myśli czyli EEG, podstawami technik
neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer.
Dla studentów nowego kierunku tworzymy również
materiały dydaktyczne dostępne w internecie
pod adresem http://brain.fuw.edu.pl/edu.
Ścisły kontakt z organizacją International
Neuroinformatics Coordinating Facility
(http://incf.org) – koordynującą światową
neuroinformatykę – gwarantuje zgodność programu
kształcenia z aktualnymi trendami.

ZASTOSOWANIA
FIZYKI W BIOLOGII
I MEDYCYNIE
W ramach kierunku jest do wyboru
pięć specjalności:
Bioﬁzyka molekularna
Projektowanie molekularne
i bioinformatyka
Fizyka medyczna
Neuroinformatyka
Optyka okularowa i optometria
(na II stopniu - Bioﬁzyka i biochemia widzenia)
W postępowaniu kwaliﬁkacyjnym brane są pod uwagę
następujące przedmioty dodatkowe (dwa lub jeden):
biologia, chemia, informatyka, ﬁzyka, matematyka
na poziomie rozszerzonym.

Więcej informacji na stronie
http://neuroinformatyka.pl
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BIOFIZYKA MOLEKULARNA

Oprawka próbna do dobierania korekcji
sferocylindrycznej

OPTYKA OKULAROWA
I OPTOMETRIA
Gwałtowny rozwój materiałów i technologii optycznych,
a także powszechny trend do przyznawania optykowi
okularowemu podstawowych kompetencji
optometrysty, tj. specjalisty mierzącego rodzaj
i wielkość wady wzroku i dobierającego okulary
lub soczewki kontaktowe korygujące wadę,
spowodowały, że współczesny optyk okularowy
powinien posiadać wykształcenie zawodowe
na poziomie wyższym.
Oferta edukacyjna Wydziału Fizyki UW wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom młodzieży chcącej zdobyć
ten atrakcyjny zawód, możliwy do uprawiania zarówno
w ramach własnej działalności gospodarczej,
jak i przy zatrudnieniu się w dużych sieciach optycznych.
Oprócz przedmiotów ściśle zawodowych, program
studiów na specjalności Optyka okularowa uwzględnia
również przedmioty biologiczne i medyczne,
a także informatyczne.
Więcej informacji na stronie:
http://optometria.fuw.edu.pl
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Bioﬁzyka molekularna bada przede wszystkim
strukturę, dynamikę i oddziaływania makrocząsteczek
biologicznych, poszukując wyjaśnienia mechanizmów
procesów zachodzących w układach ożywionych
na poziomie ich molekularnych składników.
Informacje uzyskane metodami bioﬁzyki molekularnej
są niezwykle przydatne w biotechnologii i medycynie,
np. przy opracowywaniu metod detekcji określonych
molekuł czy procesów w organizmach żywych,
bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób
lub nowych metod diagnostycznych.
Program specjalności Bioﬁzyka molekularna umożliwia
harmonijne, interdyscyplinarne kształcenie w zakresie
biologii, chemii, ﬁzyki, matematyki i informatyki
już od pierwszego roku studiów.
Został stworzony szereg nowatorskich zajęć,
np. unikalny w skali światowej wykład z pokazami
i ćwiczeniami „Fizyka z matematyką”, gdzie oba te
przedmioty będą wykładane w ramach jednego bloku
zajęć. W programie zaplanowano również dużą liczbę
godzin zajęć laboratoryjnych, realizowanych w małych
grupach, co umożliwia praktyczne zapoznanie się
z bioﬁzycznymi metodami badawczymi
i specjalistyczną aparaturą.
Więcej na stronie
http://bioﬁzyka.fuw.edu.pl

Kryształy enzymu PNP (widziane w świetle spolaryzowanym
pod mikroskopem), które wykorzystano do wyznaczenia struktury
tego enzymu z atomową rozdzielczością metodą dyfrakcji promieni X

Model topopizomerazy I w kompleksie z białkiem ASF

PROJEKTOWANIE
MOLEKULARNE
I BIOINFORMATYKA
Projektowanie leków, prace projektowe związane
z inżynierią molekularną białek i kwasów
nukleinowych, badania w obszarach medycyny
molekularnej oraz prace interdyscyplinarne związane
z badaniami struktury i właściwości nanoukładów
molekularnych i układów biomolekularnych należą
do burzliwie rozwijających się dziedzin wiedzy.
Wychodząc na przeciw tym trendom Wydział Fizyki
UW stworzył nową specjalność Projektowanie
molekularne i bioinformatykę. W ciągu pierwszych
dwóch lat, studenci zapoznają się z podstawami
współczesnej biologii, chemii, ﬁzyki, matematyki
i informatyki.
Specjalnie przygotowany program studiów umożliwia
harmonijne, interdyscyplinarne kształcenie
we wszystkich wymienionych dziedzinach.
W trakcie trzeciego roku studiów przedstawiane są
nowoczesne metody bioinformatyki i modelowania
komputerowego układów biomolekularnych.
Zostały także przewidziane praktyki w instytucjach
naukowych oraz ﬁrmach tworzących oprogramowanie
wykorzystywane do molekularnego modelowania,
projektowania i bioinformatyki.
Więcej informacji na stronie
http://bioinformatyka.fuw.edu.pl
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