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1. WSTĘP 

 
Biomechanika jest dość młodą dyscypliną naukową. W Polsce rozwija się od lat 50-tych 

20-tego wieku. Pierwsze Sympozjum Biomechaniki odbyło się w 1959 roku w Wyższej 
Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W początkowym okresie biomechanika była 
wykładana przede wszystkich na uczelniach sportowych.Prekursorem biomechaniki 
inżynierskiej był Prof. Adam Morecki, który już w roku 1962 zorganizował 
interdyscyplinarny zespół badawczy i podjął prace w tym obszarze [1]. Zwiększone 
zainteresowanie środowiska inżynierskiego biomechaniką można zaobserwować w latach 
80-tychubiegłego stulecia. Świadczy o tym fakt, że podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
w 1987 roku w Gdańsku, aż 48 % autorów reprezentowało ośrodki techniczne [2]. W tym też 
okresie biomechanika pojawia się w programach nauczania niektórych polskich uczelni 
technicznych, m.in. w Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu. Niektóre ośrodki decydują 
sięwówczas na wyodrębnienie specjalności dydaktycznych obejmujących zagadnienia 
związane z biomechaniką, realizowanych zazwyczaj w ramach kierunku budowa i 
eksploatacja maszyn lub automatyka i robotyka. Jedną z pierwszych tego typu inicjatyw 
(decyzja zroku 1993) było uruchomienie na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Białostockiej specjalności inżynieria ortopedyczna i protetyczna.   

Znaczące upowszechnienie nauczania biomechaniki na uczelniach technicznych 
obserwuje się od roku akademickiego 2006/2007, kiedy to utworzono samodzielne studia na 
kierunku inżynieria biomedyczna,a biomechanika inżynierskaznalazła się w standardach 
kształcenia wśród treści kierunkowych na studiach I stopnia [3].  

 
2. METODYKA BADAŃ 

 
Przedmiotem opracowania będzie przegląd zagadnień związanych z nauczaniem 

biomechaniki na polskich uczelniach technicznych. W szczególności analizowane będą 
następujące kwestie: 

a) lokalizacja ośrodków prowadzących nauczanie biomechaniki, 
b) umiejscowienie biomechaniki w planie studiów technicznych, 
c) zakres tematyczny programów nauczania biomechaniki w poszczególnych 

ośrodkach. 
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3. WYNIKI 
 

Biomechanika jest wykładana na uczelniach technicznych przede wszystkim studentom 
kierunku inżynieria biomedyczna (AGH, Politechnika Białostocka, Częstochowska, Gdańska, 
Lubelska, Koszalińska, Krakowska, Poznańska, Warszawska, Wrocławska, Śląska, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Zielonogórski), chociaż nie jest to regułą. Warto na przykład zauważyć, że Wydział 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oferujeobecnie specjalność 
Biomechanika i Biorobotyka na kierunku automatyka i robotyka.  

Nauczanie biomechaniki w ramach kierunku inżynieria biomedyczna jest bardzo 
zróżnicowane i zależy w znacznej mierze od charakteru jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za proces kształcenia. W przypadku dominującej roli wydziałów o profilu 
mechanicznym (np. PolitechnikaBiałostocka, Krakowska, Poznańska, Uniwersytet 
Zielonogórski) zagadnienia związane z biomechaniką zajmują znaczącą pozycję w procesie 
nauczania, a niejednokrotnie są wyodrębniane jako specjalności na pierwszym i drugim 
stopniu studiów. Uczelnie, w których dominującą rolę w realizacji nauczania na kierunku 
inżynieria biomedyczna odgrywają wydziały związane z informatyką lub elektroniką (np. 
Politechnika Gdańska, Łódzka, Uniwersytet Śląski) zakres nauczania biomechaniki jest 
zredukowany. Warto też wspomnieć o trzeciej grupie uczelni, w których edukacja 
prowadzona jest jednocześnie przez kilka jednostek organizacyjnych (Politechnika 
Warszawska, Wrocławska). Tutaj rola biomechaniki jest znacząca, gdyż zazwyczaj jedna 
z jednostek wiodących zalicza się do grona wydziałów mechanicznych. Podobna sytuacja ma 
też miejsce w Politechnice Śląskiej, gdzie istnieje odrębny Wydział Inżynierii Biomedycznej, 
a nauczanie biomechaniki zajmuje ważne miejsce zarówno na studiach pierwszego jak 
i drugiego stopnia [4]. W AkademiiGórniczo-Hutniczej, która jako pierwsza uczelnia 
w Polsce uruchomiła studia na kierunku inżynieria biomedyczna, biomechanika, chociaż 
występuje w nazwie jednej ze specjalności na studiach II stopnia (biomechanika i robotyka), 
nie stanowi istotnego elementu w procesie dydaktycznym [5].  

 
 

4. DYSKUSJA I WNIOSKI 
 
 Analiza dostępnych materiałów wskazuje na systematyczne zwiększenie w ostatnim 
okresie liczby ośrodków akademickich oferujących studia z zakresu biomechaniki 
inżynierskiej. Obserwuje się jednocześnie znaczne zróżnicowanie programów nauczania, 
zarówno w zakresie przekazywanych treści, jak też liczby godzin przeznaczonych na 
biomechanikę w planie studiów. Otwartą kwestią pozostaje celowośćusystematyzowania 
i większego ujednolicenia nauczania biomechaniki inżynierskiej.  
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