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Tematyka naukowa proponowanych prac doktorskich 

1. Badanie oddziaływań pól elektrycznych, magnetycznych oraz elektromagnetycznych na 
organizmy żywe – w warunkach in vitro i/lub in vivo 
 

Charakterystyka tematu: Ocena wpływu oddziaływań pól elektrycznych, magnetycznych i 
elektromagnetycznych na organizmy żywe stanowi obecnie (m.in. zdaniem WHO) jedno z najistotniejszych, 
międzydziedzinowych wyzwań naukowych w XXI wieku. Z tego względu przedmiotem pracy będzie 
najpierw wytworzenie aparatury do generowania i pomiaru odziaływań polowych o odpowiednich 
parametrach (na wybrane organizmy modelowe – szczury, nicienie gatunku Caenorhabditis elegans lub 
inne), a następnie podjęcie próby oceny i/lub zamodelowania obserwowanych zjawisk. Praca może być 
realizowana we współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie i/lub Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 

Słowa kluczowe: efekty odziaływań pól elektromagnetycznych na organizmy, metodyka analizy odziaływań 

elektromagnetycznych na organizmy 
 

Wymagania: średnia ze studiów > 4,0; podstawowa znajomość biologii oraz fizyki. Dobra znajomość języka 

angielskiego i programowania komputerowego. Kandydat powinien mieć ukończony kierunek studiów 

Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka. 

 

2. Komputerowo wspomagana diagnostyka wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego 
 

Charakterystyka tematu: Według danych ogłaszanych przez WHO, choroby układu sercowo-naczyniowego 
– na równi z rakiem – stanowią obecnie najczęstszą przyczynę zgonów w krajach UE. Z tego względu 
działaniem koniecznym jest m.in. poszukiwanie nowych metod analizy biosygnałów pochodzących z układu 
sercowo-naczyniowego, które pozwolą na szybką oraz niezawodną diagnostykę szeregu schorzeń. Do 
osiągnięcia tego celu przewiduje się zastosowanie nowoczesnych „narzędzi techniki”, które wielokrotnie 
wiodły do ciekawych i obiecujących rezultatów. Dodatkowo z uwagi na interdyscyplinarność tematyki, 
przewiduje się jej realizację we współpracy z Wydziałem Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 

Słowa kluczowe: diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego, metody sztucznej inteligencji, metody 

cyfrowego przetwarzania sygnałów 
 

Wymagania: średnia ze studiów > 4,0; podstawowa znajomość biologii oraz fizyki. Dobra znajomość języka 

angielskiego i programowania komputerowego. Chęć do poznania i stosowania szeregu metod, m.in.. 

Continuous Wavelet Transform, Discrete Wavelet Transform, Wavelet-Based Fracta Analysis, Swarm 

Algorithms. Ponadto Kandydat powinien mieć ukończony kierunek studiów Elektrotechnika, Elektronika, 

Automatyka i Robotyka, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna lub Fizyka. 
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Informacje dodatkowe 

 Opiekun naukowy trzech doktorantów 

 Możliwość przyjęcia dwóch doktorantów 

 Możliwość prowadzenia innych tematów niż wyżej wymienione 

 Możliwość włączenia doktoranta w prace badawczo-rozwojowe 
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