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Ogólne pryncypia
KBH: Z wielką radością i nadziejami przyjąłem do wiadomości fakt,
że w Polsce znaleźli się fascynaci i 'misjonarze' związani z kierun-
kiem inżynieria biomedyczna. Żyjemy w kraju, w którym dużo się
mówi, ale mało robi. Zatem tym bardziej składam na Pańskie ręce
podziękowania, że idea spotkania w takim gronie (dydaktycy i stu-
denci) przybrała realne kształty. Bardzo raduje się moje serce, że oso-
biście mogłem wziąć udział w tym spotkaniu. Fantastycznie, że mo-
gli tam przyjechać nasi studenci i doświadczyć pewnej zasadniczej
odmienności w podejściu do tego kierunku nauczania, który nie jest
przecież kolejnym pomysłem na „przetrwanie jednostek nauko-
wych”, lecz wyłania się jako odpowiedź na potrzeby w służbie dla
społeczeństwa. 

RT: Inżynieria biomedyczna jest ciekawą i nowoczesną dyscypli-
ną naukową oraz nowym, mało jeszcze spopularyzowanym kierun-
kiem kształcenia. To stwarza nam możliwość uformowania w tej
dziedzinie nie tylko szkieletu systemu badań naukowych oraz kano-
nu kształcenia  ale także swoistego folkloru, który towarzyszy każ-
dej formie ludzkiej działalności i który jest także bardzo ważny, cho-
ciażby dla poczucia tożsamości ludzi, którzy pracują i uczą się w da-
nej dziedzinie. Na naszej uczelni, Akademii Górniczo-Hutniczej,
bardzo malowniczy folklor zdołali wytworzyć górnicy  i ten wła-
śnie folklor oraz towarzyszący mu etos ciężkiej, dobrej i potrzebnej

pracy pomogły przetrwać okres, kiedy siły zewnętrzne dążyły za
wszelką cenę do zrównania z ziemią całego polskiego górnictwa. Je-
śli zdołamy rozwinąć w adeptach inżynierii biomedycznej świado-
mość, że to, czego się uczą i co będą potem wykonywać w ramach
swego zawodu  to w istocie jest służba na rzecz osób poszkodowa-
nych przez los, chorych, kalekich, starych, niedołężnych, którym
jednak ze wszech miar należy się pomoc także ze strony wszechpo-
tężnej, ale i usłużnej techniki  wtedy osiągniemy sukces, bo stwo-
rzymy trwałą motywację do starannej nauki, a potem do dobrej i wy-
dajnej pracy.

KBH: To jest dokładnie bardzo konkretna służba. Wyrażam
nadzieję, że taka właśnie świadomość będzie się rozprzestrzenia-
ła, a grono sympatyków, fascynatów i „misjonarzy” będzie rosło.
Nie tylko to spotkanie jest wyrazem odradzania się ducha czynu.
Poświadcza to również książka, która trafiła do moich rąk (wspa-
niała rzecz  taki naukowy rock'n'roll!). W niej to, po przeczyta-
niu wstępu, dostrzegłem wyraźnie, że nie tylko jest Pan jednym 
z fascynatów i „misjonarzy”, ale ma Pan również odpowiedni dy-
stans do spraw (odczuwam to dość osobiście, ponieważ od wielu
lat mam nieodparte wrażenie niewłaściwego podejścia do naucza-
nia w tym kraju, co przekłada się niestety na jakość i zaangażowa-
nie studentów), co w sumie przekłada się na obraz człowieka, któ-
rego bardzo potrzebujemy. Dziękuję Panu za to bardzo serdecznie
i całym sercem proszę, aby Pan i Pańscy współpracownicy nie
ustawali w tym dobrym dziele. 

RT: Książka powstała w wyniku wspólnego przeświadczenia wy-
kładowców i studentów inżynierii biomedycznej, że tę ciekawą i mało
znaną dziedzinę trzeba spopularyzować, szczególnie wśród młodzieży
szkół średnich, czyli wśród przyszłych kandydatów na studia i do za-
wodu inżyniera klinicznego. Książka ma w założeniu uczyć bawiąc 
i bawić ucząc, co widać nawet z jej tytułu. Muszę jednak przyznać, że
najlepiej bawiliśmy się my, to znaczy jej autorzy, starając się przekazać
na kartach tej książki trochę wiedzy o inżynierii biomedycznej i bar-
dzo dużo tej naszej wspólnej fascynacji tą dziedziną. Miło jest odbierać
sygnały świadczące o tym, że być może nam się udało!

Predyspozycje do zawodu
KBH: Problemem przy tworzeniu zrębów nowej profesji inżynierii
biomedycznej są ograniczone predyspozycje studentów. Kierunek
interdyscyplinarny, łączący nauki humanistyczne i techniczne, nie-
stety, nie jest dla każdego. Nie chodzi tylko o to, by 'pozyskać' stu-
dentów z piątkami na maturze, lecz by znaleźć ludzi, którzy nie boją
się wypływać na nieznane pola wiedzy. 

RT: Zgadzam się. Żyjemy w świecie, w którym szerzy się specjali-
zacja. Coraz więcej ludzi osiąga swoje pozycje zawodowe, zawężając
swoje pole działania do bardzo ograniczonego obszaru. Takie zacho-
wania wymusza postęp nauki, którego skutkiem jest ogromny przy-
rost wiedzy na każdy temat. Z drugiej strony limituje nas ograniczo-
na chłonność ludzkiego umysłu, który musi tę wiedzę przyjąć i twór-
czo wykorzystywać. Dlatego karierę robią specjaliści. We wszystkich
dziedzinach, a zwłaszcza w medycynie i w technice. Nie istnieje już
„doktor wszechnauk medycznych”, chociaż jeszcze pół wieku temu ta-
ki tytuł był w użyciu. Dziś nawet w obrębie interny (medycyny wew-
nętrznej) można naliczyć kilkanaście specjalności  i wciąż przyby-
wają nowe. Nie istnieje też „ogólny inżynier”, chętnie opisywany
jeszcze w książkach Juliusza Verne’a. Dzisiaj są osobno elektrycy (też
mnóstwem specjalności), osobno mechanicy, osobno specjaliści od
inżynierii materiałowej itd. A tu nagle my proponujemy inżynierię
biomedyczną, czyli profesję łączącą wiedzę techniczną i medyczną,
jak gdyby na przekór tej tendencji do specjalizacji! 

KBH: Nie ma ludzi od wszystkiego  prędzej czy później odnaj-
dujemy się w pewnym zakresie, ale na początku muszą być otwarci
na to, o czym mogą nie mieć pojęcia. Do odważnych świat należy.
Powinni to również być studenci, którzy wiedzą, czego chcą. 

WWyybbrraannee  pprroobblleemmyy  kksszzttaałłcceenniiaa  ww  zzaakkrreessiiee  
iinnżżyynniieerriiii  bbiioommeeddyycczznneejj    ddyysskkuussjjaa  ppookkoonnffeerreennccyyjjnnaa

Bywają konferencje naukowe, nawet te teoretycznie bardzo wy-
sokiej rangi, które jednak nie pozostawiają bardziej znaczących
śladów w umysłach uczestników. Po powrocie z takiej konfe-
rencji ma się miłe poczucie dobrze spełnionego obowiązku, od-
stawia się na półkę tom materiałów, wypełniony mądrymi refe-
ratami, do których kiedyś tam będzie się zaglądać (albo nie),
wydobywa się z kieszeni plik wizytówek naszych konferencyj-
nych rozmówców, z którymi może jeszcze nawiąże się kontakt
(albo nie), porządkuje się slajdy  i powraca do codzienności.
Takie konferencje mają oczywiście swoją wartość, bo każdy
kontakt naukowy bywa cenny zarówno ze względu na możli-
wość uzyskania kompetentnych opinii innych badaczy o tym,
nad czym się aktualnie pracuje, jak i ze względu na możliwość
zdobycia w krótkim czasie wielu bezcennych informacji, któ-
rych studiowanie w bibliotece zajmuje wielokrotnie więcej cza-
su. Czasami przywozi się z konferencji jakąś nową ideę albo in-
spirację, ale trzeba otwarcie powiedzieć, że nie zawsze tak by-
wa, a w tym przypadku „nie opłaca się skórka za wyprawkę” 
 bowiem wysiłek fizyczny i finansowy związany z udziałem 
w konferencji jest zwykle duży, a pożytek bywa niekiedy rela-
tywnie mały. 

Na tle tego ogólnego spostrzeżenia należy z przyjemnością
odnotować fakty wskazujące na to, że konferencja OKIBEdu,
której materiały opublikowano w poprzednim numerze „Acta
Bio-Optica et Informatica Medica  Inżynieria Biomedyczna”,
rozpaliła umysły i wyobraźnię uczestników w takim stopniu, że
jeszcze długo po zamknięciu konferencji krążyły po Polsce listy
i notatki, które stanowiły jak gdyby przedłużenie i rozszerzenie
niektórych konferencyjnych dyskusji. Jedna z tych pokonferen-
cyjnych polemik, której uczestnikami byli dwaj niżej podpisani
autorzy tego artykułu, wydaje się na tyle ciekawa i inspirująca,
że zdecydowaliśmy się na jej przedstawienie w formie ogólno-
dostępnego artykułu. Mamy nadzieję, że problemy poruszone
przez uczestników tej korespondencyjnej dyskusji okażą się in-
spirujące także dla Czytelników tych materiałów, w wyniku
czego zaprezentowany tu „dwugłos na temat kształcenia w in-
żynierii biomedycznej” zamieni się w „wielogłos”, z którego
uprawiana przez nas dyscyplina naukowa oraz kierunek kształ-
cenia studentów wyjdą wzmocnione i wzbogacone.

Ryszard Tadeusiewicz1, Krzysztof Białas-Heltowski2

1 Katedra Automatyki AGH, e-mail: rtad@agh.edu.pl
2 Zakład Bioinżynierii Uniwersytetu Zielonogórskiego, e-mail: k.bialas-heltowski@ibem.uz.zgora.pl
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RT: Tylko takie osoby nadają się do tego, żeby studiować, a potem
z powodzeniem uprawiać zawodowo inżynierię biomedyczną. 

KBH: Zadam jednak pytanie: A co z osobami, które predyspozy-
cji takowych nie mają? Zapewne należy czynić wszystko, aby ich
wspierać, zachęcać i angażować, ale nie można zapomnieć o głosie
rozsądku  jeśli jest to służba dla ludzi (a przecież jest!), lepiej, by
absolwenci nie byli z przypadku i przepychanki. 

RT: Żyjemy w czasach, w których powszechną dostępność uważa
się za wartość godną tego, żeby ponosić dla niej spory wysiłek i po-
ważne wyrzeczenia. Na przykład nie ma już w praktyce podziału na
zawody typowo męskie i typowo kobiece  dziewczyny szkolą się na
profesjonalnych oficerów, a chłopcy zdobywają zawód przedszkolan-
ki (chociaż trzeba przyznać, że raczej rzadko). Jednak z tą powszech-
ną dostępnością nie trzeba iść za daleko, bo w pewnych zawodach
pewne predyspozycje są po prostu niezbędne. Nie będziemy szkolić
niewidomych pilotów albo sparaliżowanych akrobatów, chociaż sta-
ramy się otwierać osobom niepełnosprawnym możliwości kształce-
nia się w możliwie szerokiej gamie zawodów  a to w celu zapobie-
gania zjawiskom społecznego wykluczania. Być może trzeba się po-
godzić z faktem, że inżynieria biomedyczna też jest profesją, która
nie jest  z samej swojej natury  dostępna dla każdego?

KBH: To zagadnienie ma niestety drugie oblicze: jeśli zaczniemy
pomagać studentom w podejmowaniu odpowiednich decyzji doty-
czących zmiany kierunku nauczania (właśnie ze względu na brak
predyspozycji), możemy dojść do sytuacji, w której zacznie ich bra-
kować, co wprost przekłada się na godziny dydaktyczne, których
może zabraknąć z powodu zmniejszonej liczby studentów. Zatem
stajemy niestety przed trudnym pytaniem: Co będzie decydującym
czynnikiem w podejmowaniu tak ważnej decyzji  to, co sobą będzie
reprezentował absolwent, czy po prostu godziny dydaktyczne? Taka
sytuacja (która ma niestety miejsce) nie może być praktykowana 
 musimy o tym myśleć i zadbać, by jej uniknąć. 

RT: Jako były rektor dużej uczelni, a obecnie jako kierownik ka-
tedry zatrudniającej ponad stu naukowców znam z własnego do-
świadczenia bolesny problem tak zwanego „zabezpieczenia pensum”
dla zatrudnionych pracowników. Mniej studentów to mniej godzin
dydaktycznych  a to może oznaczać (już niedługo!) konieczność
zwalniania pracowników. Jednak próba zabiegania o studentów me-
todą obniżania wymagań jest próbą samobójczą. Posłużę się przykła-
dem. Na mojej uczelni na czterech wydziałach prowadzone są studia
na kierunku informatyka stosowana. Jeden z tych kierunków prowa-
dzony jest w mojej katedrze i powszechnie wiadomo, że tym studen-
tom „przykręcamy śrubę”, że aż piszczą. No i w roku bieżącym na
studia na tym kierunku zgłosiło się dwa razy więcej kandydatów, niż
mieliśmy miejsc, a liczba punktów (z matury i z innych kryteriów
kwalifikacyjnych), jaka była wymagana, żeby kandydat mógł się stać
studentem, wynosiła 885 (na 1000 możliwych). Natomiast na innym
wydziale tej samej mojej uczelni (nie wymienię go, ale to są fakty
możliwe do sprawdzenia) na tak samo nazywający się kierunek infor-
matyki stosowanej zgłosiło się blisko dwa razy mniej kandydatów,
niż było miejsc, i przyjmowano tam wszystkich kandydatów, mają-
cych co najmniej 450 punktów (także odrzuconych z innych wydzia-
łów), nie mogąc mimo to wypełnić limitu. Powód? Powszechne prze-
konanie, że tam jest bardzo niski poziom. 

Mowa a czyny 
KBH: Inżynieria biomedyczna jako kierunek, konferencja, książka
to nie tylko słowa, ale fakty. 

RT: Skoro o faktach mowa, to wspomnę, że w tegorocznej akcji re-
krutacyjnej na inżynierię biomedyczną w AGH zgłosiło się 764 kan-
dydatów przy limicie liczby miejsc, wynoszącym 150 studentów.
Przyjmowaliśmy od limitu 832 punktów, podczas gdy średnia na
AGH wynosiła 441…

KBH: I tak trzymać! Ogień, który został rozpalony, trzeba nie-
ustannie podtrzymywać i tak dokładać drew, by płonął jeszcze moc-
nej. Widzę to i wierzę, że jest taka szansa, bo do tego potrzebni są od-
powiedni ludzie, a tacy się właśnie znaleźli. 

RT: Rzeczywiście, osoby, które zajmują się nauczaniem inżynierii
biomedycznej to bez wyjątku entuzjaści, którzy wcześniej przez dłu-
gie lata musieli bronić swoich zainteresowań i prowadzonych badań
naukowych przed zarzutami typu: „A co robi ta medyczna proble-
matyka na porządnej technicznej uczelni?”. Trzeba było mieć na-
prawdę silną motywacje, żeby nie ulec tym naciskom.

KBH: Jeszcze raz dziękuję za to. Wszystko dobre, co się dzieje,
musi wypływać z naszych serc. I taki strumień właśnie dostrzegam. 

RT: Entuzjastów inżynierii biomedycznej jest w Polsce wielu, tyl-
ko często nie wiedząc o sobie nawzajem, rozwiązywaliśmy na własną

rękę i w poszczególnych naszych środowiskach te same problemy,
odpierając te same zarzuty i używając tych samych argumentów.

KBH: To spotkanie (konferencja OKIBEdu) miało m.in. umożli-
wić ludziom poznanie się  kim jesteśmy i skąd przyjeżdżamy. I my-
ślę, że ten cel został zrealizowany. Zostały nawiązane kontakty, padły
słowa o wspólnym dziele. 

RT: Istotnie, tak właśnie było!
KBH: Zatem rzucam myśl: za wszelką cenę nie możemy dopuścić

do tego, aby te słowa, które zostały wypowiedziane, nie zamieniły się
na czyny, a kolejne spotkania (wierzę, że takowe będą miały miejsce
przez wiele lat!) nie przemieniły się w coroczny zjazd ludzi dobrze
się bawiących. Jest czas, który można poświęcić na zabawę (nikt nie
twierdzi, że to zła rzecz), ale musi też być czas na konkretne działa-
nia. 

RT: Oczywiście, dlatego większa część dnia na konferencji OKI-
BEdu wypełniona była referatami (realizowanymi nawet w równole-
głych sekcjach tematycznych, tak wielu było chętnych do zabrania
głosu) oraz dyskusją zarówno na sesjach roboczych, jak i na spotka-
niu panelowym. Natomiast wieczorem było spotkanie integracyjne,
gdzie przy gitarze i ognisku można było nawiązać znajomości (to
głównie dotyczyło studentów z całej Polski) oraz odnowić stare przy-
jaźnie (to w odniesieniu do naukowców). Wierzę, że także i to nie był
czas stracony!

KBH: Tylko dobrze zorganizowane, szeroko zakrojone działanie
może przynieść efekt taki, jakiego sobie życzymy, a do tego właśnie
trzeba rozumieć i szanować jedność i wspólność działania. Czy ma-
my świadomość misji, jaką jest pomoc we wspólnym dziele? 

RT: Myślę, że tak  ale pokażą to w praktyce najbliższe miesiące
i lata. 

Studenci i doświadczenie 
KBH: Przed absolwentami kierunku studiów inżynieria biomedycz-
na wyrysowywany jest piękny obraz przyszłego zatrudnienia. To do-
bry kierunek, ponieważ wskazuje, że jesteśmy odpowiedzią na kon-
kretną potrzebę. Ale mamy też świadomość tego, że rynek pracy szu-
ka człowieka młodego, ze znajomością języków obcych, z odpowiedni-
mi kwalifikacjami i z... doświadczeniem. Jak zatem to pogodzić? Języ-
ki, kwalifikacje i młody wiek to nie problem, ale doświadczenie? Tu 
z pomocą przychodzą praktyki studenckie w ośrodkach naukowych,
punktach medycznych czy po prostu firmach, ale czy to wystarcza? 

RT: Niewątpliwie cały model polskiego szkolnictwa wyższego na-
cechowany jest tym „grzechem pierworodnym” nadmiernego prze-
ładowania procesu kształcenia wiadomościami teoretycznymi, zdo-
bywanymi na salach wykładowych albo podczas samodzielnych stu-
diów z książką lub komputerem  przy bardzo słabym wykorzysta-
niu wątku praktycznego, związanego z kontaktem z realną produk-
cją w przypadku przyszłych inżynierów oraz realnym leczeniem 
w przypadku przyszłych lekarzy. Jako nauczyciele przyszłych specja-
listów inżynierii biomedycznej powinniśmy im zresztą zapewnić
praktykę w obydwu wyżej wymienionych wymiarach, co czyni zada-
nie jeszcze trudniejszym. W dodatku ilość wiedzy  multidyscypli-
narnej!  jaką musi zgromadzić specjalista inżynierii biomedycznej
jest ogromna, a zalecenia Procesu Bolońskiego idą w kierunku gene-
ralnego skracania czasu studiów. Jak to wszystko pogodzić?

KBH: Czytałem ostatnio o eksperymencie, który trwał cztery ty-
godnie i miał na celu przekwalifikowanie człowieka (po intensyw-
nym kursie niektórzy odnosili sukces). Praktyki też mają trwać oko-
ło miesiąca, ale to zbyt mała odpowiedź na potrzeby pracodawców.
Co zatem? Może rozwiązaniem byłaby zmiana podejścia do naucza-
nia  nie suchy akademicki przekaz poparty oczywistymi i ogólny-
mi doświadczeniami, lecz symulacja (dziś to dość popularne słowo)
naturalnych warunków? 

RT: Modelowanie komputerowe różnych rzeczywistych sytuacji
(w szczególności związanych z rozwiązywaniem rzeczywistych i wy-
imaginowanych problemów technicznych i medycznych) jest meto-
dyką szkolenia, którą kiedyś wykorzystywano z powodzeniem przy
treningu astronautów, a dziś stosuje się ją przy kształceniu na przy-
kład operatorów skomplikowanych maszyn. Wydaje się, że także 
w innych dziedzinach, na przykład w rozważanej tu inżynierii bio-
medycznej, ta technika działania może się sprawdzić, zwłaszcza gdy
symulacje będą odpowiednio wspomagane nowoczesnymi narzę-
dziami grafiki komputerowej. Tylko co zrobić, żeby studenci chcie-
li odpowiednio intensywnie używać tych symulatorów? Wprawę,
będącą skutkiem praktyki, nabywa się wyłącznie po odpowiednio
długotrwałym treningu, a motywacja do treningu na symulatorze
może być słabsza niż motywacja do ćwiczeń odbywanych w rzeczy-
wistości.
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KBH: Zajęcia powinny być tak prowadzone, a tematyka tak do-
brana, by student miał wrażenie, że bierze udział w jakiejś grze.
Oczywiście wie, że jest na etapie poznawania, ma świadomość, że po-
pełnione błędy nie będą miały większych konsekwencji (np. źle za-
projektowany stabilizator kości długich, który byłby zbyt duży 
i ciężki, nikogo nie okaleczy), ale jednocześnie jego zaangażowanie
rośnie, bo jest motywowany symulowanymi warunkami. 

RT: Do zrealizowania tego pomysłu potrzebne jest stworzenie od-
powiednich programów symulacyjnych.

KBH: To nie jest proste  zdaję sobie z tego sprawę  ale może
być niezwykle pomocne. Twierdzę, że symulacja będzie czynnikiem
ważnym (jeśli nie decydującym) na polu zdobywania doświadczenia
już na etapie przebywania w murach uczelni. 

Efekty pracy i nauki, ale dla kogo? 
RT: Dla nas obu jest sprawą niepodlegającą dyskusji świadomość, że
inżynieria biomedyczna jest potrzebna. Ale czy naprawdę będzie na-
leżycie wykorzystana?

KBH: To jest niestety problem materialny. My jako nauczyciele
akademiccy i jako konstruktorzy nowych systemów jakoś odnajduje-
my się w tym dziele służby dla społeczeństwa (czyli tych, którzy nas
otaczają i nas samych). Coś planujemy, do czegoś dążymy, wreszcie
czasami dobijamy do przystani  oto uzyskaliśmy efekt w postaci
nowego systemu diagnostycznego lub terapeutycznego. Niestety, po
wdrożeniu okazuje się, że jego cena jest tak wysoka, że aż ciśnie się
na usta pytanie: dla kogo to zostało przeznaczone? 

RT: Istotnie, dzieła inżynierii biomedycznej są drogie. Obok dro-
żejących farmaceutyków (których jakość oczywiście także rośnie, ale
na ogół wolniej niż ich cena)  właśnie coraz doskonalsza, ale i co-
raz kosztowniejsza aparatura medyczna jest jednym z czynników wy-
muszających wzrost kosztów opieki zdrowotnej, będący jednym 
z najbardziej nabrzmiałych współczesnych problemów społecznych.
Niestety, takie są fakty!

KBH: Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której osiągnięcia nauki
staną się przyczyną podziału społeczeństwa  masz pieniądze, masz
szanse żyć, nie masz pieniędzy, niestety, ale nic dla ciebie uczynić nie
możemy, musisz sobie radzić sam. To jest służba dla nas samych, dla
ludzi  chcemy im powiedzieć, że potrafimy im pomóc i że robimy
wszystko, by ta pomoc się rozwijała, zatem nie możemy pozwolić, by
na drodze do czyjegoś szczęścia (zdrowia) stawała bariera finansowa! 

RT: Niestety, rzeczywistość jaka jest  każdy widzi. Rozwój me-
dycyny, a w jego ramach także postęp w zakresie inżynierii biome-
dycznej są kosztowne. Żadnemu krajowi na świecie nie udało się
znaleźć takiej formuły ubezpieczeń społecznych, żeby każdemu czło-
wiekowi można było zagwarantować nieograniczony dostęp do
wszystkich możliwych do zastosowania (w jego konkretnym przy-
padku) metod i form terapii. Prowadzi to do bardzo smutnego wnio-
sku, że postęp nauki wydłużył wprawdzie znacząco przeciętną dłu-
gość życia całej populacji i przyczynił się do podniesienia jakości ży-
cia osób starych, chorych i niepełnosprawnych, zlikwidował jednak
jeden z ostatnich przejawów równości ludzi  równość w obliczu
choroby, cierpienia i śmierci. 

KBH: Projektując, badając i odkrywając w dziedzinie inżynierii
biomedycznej, musimy myśleć o aspekcie ekonomicznym. W prze-
ciwnym wypadku (a to ma niestety miejsce dzisiaj) inżynier biome-
dyczny i jego dzieło będzie służyło tylko wybranym. A to jest niedo-
puszczalne! 

RT: Niestety, obawiam się, że ten idealistyczny pogląd nie będzie
możliwy do utrzymania w konfrontacji ze społeczną i gospodarczą
rzeczywistością. Wyobraźmy sobie bowiem następującą sytuację: oto
w moim laboratorium odkrywam nową metodę, która może wyle-
czyć ludzi cierpiących na chorobę, która obecnie jest nieuleczalna.
Metoda ta jest jednak bardzo kosztowna, a taniej (i przez to po-
wszechnie dostępnej) alternatywy po prostu nie ma. Co powinienem
zrobić? Czy ukryć to odkrycie, bo widać wyraźnie, że będzie ono,
zgodnie z Pana słowami, „służyło tylko wybranym”? Ale wtedy bio-
rę na swoje sumienie cierpienie i śmierć tych wszystkich ludzi, któ-
rych by można było uleczyć (i których byłoby stać na tę nową kura-
cję). Czy mam prawo pozbawiać ich szansy, jaką stworzyło moje od-
krycie naukowe? Idąc dalej, warto zauważyć, że nawet najbardziej
kosztowne urządzenia techniczne stają się tanie, gdy się je produku-
je na masową skalę. Telefon komórkowy jest niezwykle wyrafinowa-
nym tworem techniki, który był bardzo kosztowny w momencie,
kiedy produkowano pierwsze egzemplarze. Z pewnością na świecie
było wtedy tylko kilka osób, które mogły sobie pozwolić na tak eks-
trawaganckie urządzenie łączności. A jednak nie wstrzymano pro-
dukcji i badań rozwojowych, dzięki czemu mamy dziś to, co mamy. 

KBH: Choć serce krzyczy z niemocy przed surowymi faktami
(podanymi powyżej), głos rozsądku mówi, że nie ma złotego środka
do osiągnięcia celu. Niestety, rozwiązanie jednego problemu może
powodować  i najczęściej powoduje  nowe problemy. Jest to ce-
cha szczególna wszelkiego działania...

Problem komunikacji w jakości nauczania 
KBH: Jeśli mamy kształcić w zakresie inżynierii biomedycznej, to
powinniśmy starać się to robić dobrze. Trwają więc poszukiwania
wskaźników, które odpowiadałyby na pytanie, jaka jest jakość na-
uczania. Wymienia się tu wyposażenie laboratoriów, tematykę ba-
dawczą zakładów czy ilość kadry z tytułami. To dobre wskaźniki, ale
czy wystarczające? Rzecz to oczywista, że bez dobrze wyposażonych
laboratorium 'daleko nie da się zajechać'  trzeba mieć na czym pra-
cować, ale jeszcze ważniejszy jest tu czynnik ludzki, ponieważ przed-
mioty są martwe i same nic z siebie nie dają. Tematyka badawcza mo-
że być niezwykle interesująca, ale jest tylko tematyką  potrzebni są
znowu ludzie. Również dobrą rzeczą jest, gdy jednostka naukowa mo-
że się poszczycić odpowiednią ilością tytularnych pracowników, bo to
świadczy o tym, że owi pracownicy wciąż zwiększają swoje kwalifika-
cje. I tu znowu wracamy do człowieka. Innymi słowy, czego byśmy się
nie tknęli, zawsze zaczyna się od człowieka. Zatem to tu leży sedno. 

RT: Podzielam ten pogląd. Głównym czynnikiem jakości naucza-
nia byli i są nauczyciele. Wyposażenie techniczne, takie jak laborato-
ria dydaktyczne, zwykle w pewnym stopniu jest pochodną nauczy-
cieli, ich kwalifikacji oraz ich motywacji. Jeśli osoba prowadząca
określony fragment zajęć dydaktycznych ma wizję, jak wykorzystać
taką lub inną aparaturę, żeby przekaz wiedzy był pełniejszy i sku-
teczniejszy  to niezawodnie zdobędzie także i środki na to, by taką
aparaturę najpierw zakupić, potem zainstalować (tu często na uczel-
niach pojawia się problem ograniczonej liczby dostępnych pomiesz-
czeń, z których często trzeba najpierw usunąć ich dotychczasową za-
wartość, żeby posadowić tam nowe laboratorium), a potem wpasować
w program nauczania (liczba godzin jest też limitowana!). Jeśli jed-
nak mamy pracownika z wizją, wiedzącego dobrze, co chce osiągnąć,
to środki materialne udaje się zwykle pozyskać (chociaż wszyscy wie-
my, że z trudem). Natomiast na odwrót to nie funkcjonuje: nawet
najlepsza aparatura nie jest gwarancją dobrego nauczania studentów
 trzeba bowiem wiedzieć, jak jej użyć i do czego. 

KBH: Czynników wcześniej wymienionych nie należy absolutnie
pomijać, ale trzeba sobie zadać pytanie: jak problem komunikacji
(transferu wiedzy) nauczycieli akademickich (a wiemy, że takowy
występuje) wpływa na jakość nauczania? Można przecież być dosko-
nałym naukowcem, pracowitym i owocującym, ale nie umieć odpo-
wiednio przekazywać pozyskanej na wieloletniej drodze doświadcze-
nia i wiedzy. Można mieć wspaniałe laboratoria, ale tak prowadzić
zajęcia, że studenci najchętniej posiedzieliby w tym samym czasie 
w parku na ławce, bo według nich czas w laboratorium jest stracony. 

RT: Oczywiście predyspozycje do pracy naukowej, których czę-
ściowym i niedoskonałym odzwierciedleniem jest system stopni i ty-
tułów naukowych, nie zawsze wspiera talent dydaktyczny. Bywa tak-
że sytuacja odwrotna. Sam znam wielu doskonałych, chciałoby się
powiedzieć, wręcz natchnionych, nauczycieli akademickich, którzy
jednak nie chcą czy nie umieją prowadzić samodzielnych badań na-
ukowych, przeto ich lista awansów kończy się zwykle na doktoracie.
Co z tego wynika? Otóż moim zdaniem to, że każdy powinien robić
to, do czego się najlepiej nadaje. Nauczyciel akademicki musi speł-
niać dwa warunki: mieć jak najwięcej jak najbardziej aktualnej wie-
dzy, a także musi umieć tę wiedzę „sprzedać”, to znaczy przekazać
studentom w formie maksymalnie dla nich zrozumiałej i sprzyjają-
cej szybkiemu oraz trwałemu przyswojeniu tych wiadomości. Zgod-
nie z ideą nowoczesnego uniwersytetu powinno się dążyć do jedno-
ści nowoczesnej dydaktyki i zaawansowanych badań naukowych,
uważa się bowiem, że najnowsze osiągnięcia naukowe (będące esen-
cją kształcenia akademickiego) mogą najlepiej przekazywać ci, któ-
rzy aktywnie uczestniczą w powstawaniu tych osiągnięć.

KBH: Można porywać się na wspaniałe pola badawcze, ale 'upra-
wiać' taki chaos, że efektem może być tylko chęć jak najszybszego za-
kończenia współpracy. 

RT: To prawda, w nauce też obserwuje się pogoń za modnymi te-
matami albo efekciarstwo, które niewiele ma wspólnego z efektyw-
nością pracy naukowej. Ale o tym wszyscy wiedzą, więc do czego Pan
zmierza?

KBH: Do czego zmierzam? Do tego, że to od nas, nauczycieli aka-
demickich, zależy, jak studenci 'wejdą' w dany przedmiot nauczania.
I jeśli dostrzegamy, że coś nie do końca jest takie, jak powinno,
chciejmy to zmienić, dla dobra nas wszystkich. 
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RT: Absolutnie podzielam ten pogląd. Mamy prawo i obowiązek
przekazać naszym studentom określony zasób wiadomości. Byłby
jednak w błędzie ktoś, kto by sądził, że jest to nasz jedyny obowią-
zek. Naszym celem jest wytworzenie w umyśle studentów takiej wie-
dzy, na bazie której oni sami będą w stanie dopracować się mądrości.
A jak powiada stare przysłowie: „Wiedza składa się z wiadomości,
tak jak dom składa się z cegieł. Jednak nie każdy stos cegieł jest do-
mem i nie każda kolekcja wiadomości stanowi wiedzę”. Naszym
obowiązkiem jest formowanie wiedzy w umysłach ludzi, którym po-
tem nadamy status człowieka z wyższym wykształceniem. Wszystko,
co sprzyja osiąganiu tego celu, powinno być rozwijane, wszystko, co
temu przeszkadza  usuwane. 

KBH: Wysłuchajmy również głosu drugiej strony. Oni, studenci,
są jak lustro, w którym można zobaczyć wszystko. Pytanie tylko, czy
chcemy to usłyszeć?! 

RT: Dobry nauczyciel nie ucieka od oceny dokonywanej przez
studentów, chociaż czasami bywa ona przykra i gorzka. Przejrzyjmy
się w oczach naszych uczniów i miejmy odwagę zmienić to, co zmie-
nić należy!

Wsparcie od instytucji pozauczelnianych 
RT: W wysiłkach zmierzających do podniesienia na najwyższy po-
ziom kształcenia (a przy okazji także badań naukowych) w dyscypli-
nie inżynieria biomedyczna nie powinniśmy być osamotnieni. 

KBH: Pozyskiwanie wsparcie od firm, jednostek medycznych i in-
nych powinno stać się chlebem codziennym. Takie przedsięwzięcie,
jak inżynieria biomedyczna, nie może być zamknięte w murach
uczelni ze względu na jego misję  to ma służyć społeczeństwu, któ-
rego częścią jesteśmy. Budujemy coś dobrego dla nas wszystkich i sta-
ramy się to robić wspólnie. Przykłady są  patrz np. Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, która od lat przy pomocy wielu wspólnych
rąk służy temu krajowi. Wierzę i ufam, że jest wielu ludzi dobrej wo-
li, którzy będą wspierać działania na tym polu naukowo-badawczym. 

RT: No dobrze, ale jak w praktyce pozyskać pomoc tych ludzi,
którzy na wiele różnych sposobów mogliby nam ułatwić naszą pracę
 ale zwykle o tym nie wiedzą, że mogliby?

KBH: Musimy po prostu do nich wyjść, lecz nie może być to ini-
cjatywa pojedyncza, lecz świadoma, nagłośniona, wieloletnia akcja. 

RT: Dobrze by było, gdyby w tych sprawach nasze środowisko
zdobyło się na to, by mówić jednym głosem. Często jednak partyku-
larne interesy poszczególnych uczelni lub nawet oddzielnych grup
badaczy są przedkładane ponad interes całej inżynierii biomedycz-
nej. 

KBH: Inżynieria biomedyczna powinna stać się częścią życia tego
(i nie tylko tego) kraju. Wiele firm już wyszło naprzeciw potrzebom
uczelnianym, np. firma Autodesk uruchomiła akademickie licencje
na program (a właściwie pakiet programów) o nazwie Inventor (pro-
gram umożliwia cyfrowe prototypowanie, czyli pracę w trybie od
modelu 3D do rzutów 2D) po bardzo niskich kosztach. Powinniśmy
wykorzystywać takie okazje oraz szukać nowych możliwości. 

RT: Firmy informatyczne robią to nie od dzisiaj i to na całym
świecie, bo stawką w tej grze jest pozyskanie życzliwości przyszłych
specjalistów dla produktów tej właśnie, a nie innej firmy. Gdy dzi-
siejszy student stanie się głównym informatykiem dużego banku 
 taka promocyjny wydatek opłaci się stokrotnie. Oczywiście firmy
produkujące sprzęt i oprogramowanie dla potrzeb inżynierii biome-
dycznej też powinny być naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami.
Jednak co może im zaoferować przyszły inżynier kliniczny? O zaku-
pach aparatury przecież i tak decydować będą lekarze…

Oczywiście trzeba zabiegać o jak najlepsze wzajemne stosunki
między uczelniami kształcącymi specjalistów w zakresie inżynierii
biomedycznej a przedsiębiorstwami lokującymi swój biznes w tym
właśnie obszarze, bo wspólnie możemy wiele osiągnąć. Jednak świa-
domość tego bynajmniej nie jest powszechna ani po jednej, ani po
drugiej stronie. 

KBH: Takie działania wymagają czasu i energii  czy nam się bę-
dzie chciało? 

RT: Jeśli mamy być wierni temu, czemu już wcześniej poświęcili-
śmy większą część życia  to tak. Zdecydowanie tak!

KBH: Panie Profesorze, zdaję sobie sprawę, że niektóre porusza-
ne przeze mnie kwestie mogą być kontrowersyjne, ale nauczyłem się,
że czasami lepiej pozwolić myślom wypłynąć, bo może to zwiększyć
szansę na wykonanie kroku (nawet małego) do przodu. Patrząc opty-
mistycznie w najbliższą przyszłość, życzę Panu i współpracownikom
pogody ducha i mocnej wiary w to, że zapoczątkowane dzieło będzie
się 'rozrastało'. Do wierzących świat należy!

Protokół z Dyskusji Panelowej 
z I Ogólnopolskiej Konferencji 

Inżynierii Biomedycznej 
 Edukacja 6 czerwca 2008 r.

W dniu 6 czerwca 2008 roku, w Auli Akademii Górniczo-Hutni-
czej, miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem uczestników I
Ogólnopolskiej Konferencji Inżynieria Biomedyczna - Eduka-
cja. Do debaty zaprosił uczestników prowadzący obrady prof. dr
hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, który zaproponował również te-
maty dyskusji:

� Jak współpracować ze środowiskami poza uczelnią?
� Jak układać program, ścieżki programowe?
� Czy standardy kształcenia są odpowiednie, jak wpływać

na ich modyfikację?
� Lobbing w zakresie inżynierii biomedycznej, jak kształ-

tować kontakty z Ministerstwem Zdrowia?
� Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia?
� Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie

kształcenia
� Ideał pracownika widziany oczami pracodawców  ran-

king cech i możliwość ich kształtowania w procesie dy-
daktycznym

� Ideał zawodu widziany oczami studentów  czego ocze-
kujemy, wybierając kierunek inżynieria biomedyczna?

Dalsze rozwinięcie tematów nastąpiło z udziałem pozostałych
uczestników dyskusji, którzy wielokrotnie powoływali się na
własne doświadczenia związane zarówno z kształceniem inżynie-
rów klinicznych, jak i nawiązywaniem kontaktów zawodowych 
w tej branży.

1. Prof. Stanisław Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska)
zwrócił uwagę na słaby kontakt inżynierskiego środowiska na-
ukowego z podmiotami branży medycznej (szpitale, producenci
sprzętu etc). Kontakt taki jest konieczny, w przeciwnym razie
dziedzina inżynierii biomedycznej nie rozwinie się. W związku 
z dynamicznym wzrostem wykorzystania różnorodnej aparatury
w służbie zdrowia zapotrzebowanie na pracowników z obszaru
inżynierii biomedycznej będzie również wzrastać. Studia w tej
dyscyplinie powinny zmierzać w stronę zapewnienia studentom
jak największej ilości praktyk zawodowych. Ponieważ inżynieria
biomedyczna jest kierunkiem dość nowym, dlatego brak jest
jeszcze dostatecznej ilości materiałów dydaktycznych (podręcz-
ników i skryptów) niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej
podstawy teoretycznej komplementarnej do praktyk zawodo-
wych. 

2. W komentarzu do wypowiedzi prof. Mazurkiewicza prowa-
dzący dyskusję jeszcze raz podkreślił problem braku podręczni-
ków, jednocześnie zauważając, że duże szanse stwarza wykorzy-
stanie technologii internetowych do publikowania i rozpo-
wszechniania materiałów dydaktycznych. Nieodzownym kom-
ponentem takich współdzielonych materiałów są studenckie no-
tatki w internecie. 

3. Prof. Romuald Będziński (Politechnika Wrocławska) poparł
ideę udostępniania materiałów w internecie. Następnie poruszył
kwestię odpowiedniego doboru kandydatów na studia w zakresie
inżynierii biomedycznej. Ze względu na wyjątkowy, interdyscy-
plinarny charakter takich studiów konieczne jest przyjęcie wyso-
kich kryteriów rekrutacyjnych pozwalających wybrać wśród
kandydatów osoby najzdolniejsze, które są w stanie z jednej stro-
ny odnaleźć się w różnorodności i szerokości zakresu dziedzin
objętych nauczaniem, a z drugiej poradzić sobie z bardzo dużym
zasobem wiedzy niezbędnej do przyswojenia. Prof. Będziński
zwrócił również uwagę na dysproporcję, między dużym zaintere-
sowaniem kandydatów studiowaniem inżynierii biomedycznej 
a stosunkowo niewielkim rynkiem pracy dla absolwentów tego
kierunku. Aby zniwelować tę dysproporcję jednocześnie zapew-
niając płynność procesu edukacji inżynierów klinicznych, nale-
ży więc zadbać także o dalsze ich losy po ukończeniu studiów,
pamiętając, iż dobrze wykształcony inżynier kliniczny jest w sta-
nie sprostać trudnej sytuacji na rynku pracy dzięki swojemu
wszechstronnemu wykształceniu. Jego szanse na znalezienie pra-
codawcy można zwiększyć, dodatkowo angażując studentów 
w programy naukowo-badawcze. Należy zaznaczyć, że standardy
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kształcenia precyzują program nauczania w zakresie podstawo-
wych przedmiotów dając jednocześnie dużą swobodę doboru na-
uczanych treści poszczególnym uczelniom  jedynie około 40%
programu studiów jest poprzez standardy ujednolicone pomię-
dzy uczelniami.

4. Komentując wypowiedź przedmówcy, prof. Tadeusiewicz
zauważył, że ze względu na trudną sytuację służby zdrowia po-
wstaje coraz więcej prywatnych placówek, w których inżyniero-
wie kliniczni mogą znaleźć zatrudnienie. Proces kształcenia ta-
kich specjalistów nie ma jeszcze ugruntowanej tradycji w oczach
dyrektorów placówek medycznych, tym bardziej należy więc ich
przekonywać do przydatności zawodu inżyniera klinicznego.

5. Prof. Sylwester Gogolewski (Uniwersytet Zielonogórski) za-
uważył, że potencjalne miejsca pracy inżyniera klinicznego to
nie tylko placówki ochrony zdrowia, ale także instytucje badaw-
cze, w których rozwija się równolegle zarówno zainteresowania
naukowe, jak i praktyczne umiejętności pracy z nowoczesną apa-
raturą. W ten sposób można bardziej podnieść kwalifikacje ab-
solwentów inżynierii biomedycznej, czyniąc z nich jeszcze bar-
dziej atrakcyjnych pracowników. Prowadzenie dydaktyki w języ-
ku angielskim również podnosi możliwości poszukiwania za-
trudnienia po ukończeniu studiów.

6. W komentarzu prof. Tadeusiewicz stwierdził, że prowadze-
nie zajęć w języku angielskim jest wprawdzie pożądanym i cen-
nym dodatkiem w ofercie dydaktycznej uczelni, niemniej usta-
wodawstwo polskie wymaga dostępności wszystkich zajęć w języ-
ku ojczystym. Sprawia to, że przedmioty nauczane po angielsku
muszą mieć swoje odpowiedniki w języku polskim, co oznacza
dodatkowy wysiłek ze strony wykładowców włożony w przygo-
towanie dwóch wersji językowych.

7. Prof. Marta Błażewicz (AGH) wyraziła przekonanie, że po-
mimo trudności na rynku pracy kierunek inżynieria biomedycz-
na ma przed sobą szerokie perspektywy rozwoju, ponieważ nie-
uniknione są głębokie zmiany w systemie ochrony zdrowia, co
wymusi powstanie nowych możliwości zatrudnienia. Wielody-
scyplinarność inżynierii biomedycznej ulokowanej na styku wie-
lu wysoce zaawansowanych technologii stwarza dodatkowe moż-
liwości pracy absolwenta w obszarach nie bezpośrednio związa-
nych z medycyną, ale powiązanych z nią za pośrednictwem
owych technologii. Jako przykład można wskazać inżynierię ma-
teriałową. Popularność kierunku inżynieria biomedyczna nie
ogranicza się tylko do naboru na studia I i II stopnia, ale obejmu-
je również duże zainteresowanie studiami doktoranckimi i pody-
plomowymi.

8. Prof. Antoni Nowakowski (Politechnika Gdańska) zgodził
się z przedmówczynią co do perspektyw rozwoju kierunku inży-
nierii biomedycznej. Wyraził również przekonanie, że przed in-
żynierami klinicznymi leży niemal nieograniczony rynek pracy
związany z pogarszającym się stanem zdrowia społeczeństw i za-
grożeniami cywilizacyjnymi, jak również postępującą informaty-
zacją służby zdrowia. Dodatkowo zauważył, że absolwenci mają
szansę na zatrudnienie w obszarze technologii niszowych. Jed-
nakże kształcenie inżynierów klinicznych jest bardzo kosztowne
ze względu na konieczność utrzymywania dużej liczby różnorod-
nych, specjalistycznych laboratoriów. Sytuację tę komplikuje in-
terdyscyplinarność kierunku, wymuszająca często konieczność
wspólnego jego finansowania przez wiele wydziałów uczelni.
Prof. Nowakowski zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo możli-
wego wysycenia runku pracy spowodowanego wzrostem liczby
absolwentów inżynierii biomedycznej.

9. Prof. Anna Cysewska-Sabusiak (Politechnika Poznańska)
zwróciła uwagę na nierozerwalny związek między techniką a me-
dycyną, który gwarantuje pomyślną przyszłość zawodową inży-
nierom klinicznym. Jednocześnie wyraziła zdanie, że dobry spe-
cjalista tej dziedziny to taki, u którego gruntowna wiedza teore-
tyczna jest poparta wszechstronną praktyką. W związku z tym
konieczna jest dbałość o bogate wyposażenie laboratoriów wyko-
rzystywanych w procesie dydaktycznym. Rozległość programu
nauczania daje studentowi kontakt z bardzo licznymi dyscypli-
nami, co nawet w przypadku bardziej pobieżnego przyswojenia
tak różnorodnej wiedzy daje przyszłemu absolwentowi możli-
wość elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy. 

10. Tomasz Pięciak (AGH) wskazał w swojej wypowiedzi pro-
blem zbyt niskiej świadomości personelu medycznego placówek
służby zdrowia dotyczącej konieczności współpracy lekarzy z in-
żynierami. Sytuację tę może pomóc naprawić wczesny kontakt
obu grup, medycyny i techniki, już od czasu studiów, jaki moż-

na zapewnić za pomocą odpowiednio dobranych przedmiotów 
i praktyk zawodowych.

11. Prof. Tadeusiewicz stwierdził w komentarzu, że niektóre
szpitale już dostrzegają potrzebę zatrudniania specjalistów z za-
kresu inżynierii biomedycznej, a wspomniana przez przedmów-
cę świadomość podlega dynamicznym zmianom.

12. Prof. Grzegorz Milewski (Politechnika Krakowska) zauwa-
żył, że w interesie uczelni prowadzących kształcenie w zakresie
inżynierii biomedycznej leży również lobbing w kręgach admi-
nistracji państwowej, w tym Ministerstwie Zdrowia, zmierzający
do zmiany statusu przypisywanego inżynierom klinicznym za-
trudnianym w służbie zdrowia. Inżynierowie tacy, obecnie po-
strzegani na równi ze średnim personelem technicznym, powin-
ni awansować do rangi specjalisty z wyższym wykształceniem.
Taką przemianę wizerunku może również wspierać personalny
kontakt osób ze środowiska akademickiego z pracodawcami za-
trudniającymi inżynierów klinicznych.

W podsumowaniu dyskusji prof. Tadeusiewicz podziękował
wszystkim uczestnikom debaty za wyrażone opinie i sugestie
oraz za podzielenie się swoimi doświadczeniami zdobytymi na
gruncie nauczania inżynierii biomedycznej.

Problemy kształcenia:
� brak dostatecznej ilości materiałów dydaktycznych (pod-

ręczników i skryptów),
� duże szanse stwarza publikowania materiałów w interne-

cie,
� standardy kształcenia dają dużą swobodę poszczególnym

uczelniom
� wysokie kryteria rekrutacyjne muszą wybrać najzdolniej-

szych kandydatów,
� nauczanie po angielsku podnosi możliwości zatrudnienia,

jednak oznacza dodatkowy wysiłek,
� kształcenie inżynierów klinicznych jest bardzo kosztow-

ne, konieczność wspólnego finansowania przez wiele wy-
działów uczelni,

� popularność nie tylko na studiach I i II stopnia, ale także
doktoranckich i podyplomowych.

Problemy wizerunku IB:
� słaby kontakt środowiska naukowego z pracodawcami, 
� niska świadomość lekarzy dotycząca konieczności współ-

pracy z inżynierami. 

Możliwe działania w tym zakresie:
� lobbing w Ministerstwie Zdrowia za zmianą statusu inży-

nierów klinicznych z przeciętnego personelu techniczne-
go na specjalistów z wyższym wykształceniem,

� wczesny kontakt medycyny i techniki już na studiach po-
przez wspólne praktyki.

Problemy zatrudnienia:
� dysproporcja dużego zainteresowania studiowaniem IB 

i niewielkiego rynku pracy,
� niebezpieczeństwo możliwego wysycenia runku pracy

spowodowanego wzrostem liczby absolwentów inżynierii
biomedycznej,

� szanse na zatrudnienie można zwiększyć, angażując stu-
dentów w programy naukowo-badawcze.

Pozytywy:
� powstaje coraz więcej prywatnych placówek zatrudniają-

cych inżynierów klinicznych,
� potencjalne miejsca pracy inżyniera klinicznego to także

instytucje badawcze,
� absolwent może pracować w obszarach niebezpośrednio

związanych z medycyną, 
� niemal nieograniczony rynek pracy związany z pogarsza-

jącym się stanem zdrowia społeczeństw i zagrożeniami
cywilizacyjnymi,

� kontakt z licznymi dyscyplinami daje absolwentowi ela-
styczność na rynku pracy.

Protokołowali: 
dr inż. Ewa Stodolak i dr lek. med. Paweł Wołoszyn
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