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Program studiów stanowią trzy części: techniczna, 

informatyczna i pedagogiczna.  

Część techniczna ma charakter  mechatroniczny, a 

więc łączy budowę maszyn z elektroniką i techniką 

komputerową.  
Część informatyczna wywodzi się z informatyki 

stosowanej i służy komputerowo wspomaganemu 

rozwiązywaniu problemów w różnych obszarach 

pracy i życia człowieka.  

Część pedagogiczna ukierunkowana jest na 

rozumienie i projektowanie procesów kształcenia i 

systemów dydaktycznych.  

 
Absolwent jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, 
administracji gospodarczej i nauce oraz umie kierować zespołami ludzkimi, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami, a także interdyscyplinarnymi projektami. Ma umiejętności twórczego 

rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji i wykorzystania najnowszych 

technologii teleinformatycznych. Ponadto absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 

Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem 

specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.  

 
                                                      Forma studiów: 

                                                                  stacjonarne i niestacjonarne  

                                                     Rodzaj studiów:  

                                                                 stacjonarne- 3-letnie licencjackie; 3,5-letnie   

                                                                 inżynierskie niestacjonarne 3,5 – letnie  

                                                                  licencjackie ; 4-letnie inżynierskie                                                   

                                                           

Studia I stopnia 

Specjalności inżynierskie 

• Technologie informacyjne w biznesie i administracji  

• Technologie internetowe i multimedialne  

• Teleinformatyka 

Specjalności licencjackie (nauczycielskie) 

• Technologie informacyjne 

• Dydaktyka informatyki i techniki 

Praca po studiach  

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do nauczania informatyki  oraz przedmiotów 

technicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; 

obsługi i administrowania systemami informatycznymi, w szkolnictwie, administracji samorządowej i 

państwowej. Absolwent specjalności nauczycielskiej może pracować również jako programista 

tworzący komputerowo wspomagane pomoce dydaktyczne. 

Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do administrowania i obsługi systemów 

informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości 

oraz szkolnictwie (obsługi oprogramowania specjalistycznego zgodnie z obroną specjalności). Kończąc 

ten kierunek możesz pracować w biurach zarządzających przedsiębiorstwami i administracji publicznej.  
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Kierunek Elektronika i Telekomunikacja umożliwia 

zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie 

projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych 

i cyfrowych układów i urządzeń elektronicznych 

oraz sieci telekomunikacyjnych  z wykorzystaniem 

nowoczesnych przyrządów, technologii oraz technik 

komputerowych. 

W pierwszej fazie kształcenia student uzyskuje 
ogólne przygotowanie teoretyczne i zawodowe 

wymagane od inżyniera elektronika. Następnie 

zdobywa gruntowną wiedzę i umiejętności w 

zakresie projektowania i konstrukcji aparatury 

elektronicznej (układy SC, SI, matryce FPGA, PLA, 

sterowniki PLC), przyswaja sobie zasady 

projektowania i eksploatowania nowoczesnych 

systemów telekomunikacji cyfrowej i 

radiokomunikacji (technologie GSM, systemy 

GPRS, GPS, systemy ISDN). Magister inżynier, 

absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja, 

jest przygotowany do twórczej pracy analitycznej i 

projektowej oraz prowadzenia p rac badawczych w 

zakresie: układów i aparatury elektronicznej w 

różnych jednostkach gospodarki, biurach 

projektowych, w instytutach naukowych i 

uczelniach, w kraju i na świecie. Nowoczesne i 

uniwersalne podejście do kształcenia absolwenta 

kierunku Elektronika i Telekomunikacja, daje 
wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy 

nad projektowaniem i konstrukcją dowolnej 

wyspecjalizowanej aparatury elektronicznej, np. 

telekomunikacyjnej, pomiarowej, automatyki, 

systemów komputerowych (budynki inteligentne, 

monitoring, elektronika samochodowa), natomiast 

rzetelne p odstawy teoretyczne stwarzają możliwości 

pracy badawczej i naukowej.  

 

 

 

 
 

Forma studiów:  

stacjonarne i niestacjonarne  

Rodzaj studiów:  

3,5-letnie (stacjonarne) i 4-letnie (niestacjonarne) I 

stopnia (inżynierskie) i 1,5-roczne II stopnia 

(magisterskie)  

Studia I stopnia:  

• Inżynieria systemów komputerowych  

• Systemy elektroniczne  

• Telekomunikacja cyfrowa  
• Optoelektronika 

Studia II stopnia:  

• Elektronika systemów sterowania  

• Elektronika użytkowa  

• Optoelektronika i fotoenergetyka  

• Systemy i sieci telekomunikacyjne 

 

Praca po studiach  

-w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i 

telekomunikacyjny  

- u operatorów sieci telekomunikacyjnych i 

teleinformatycznych  

- w usługowych zakładach elektronicznych  

- w przedsiębiorstwach projektowych z zakresu 

elektroniki i telekomunikacji  

- w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną 

aparaturę elektroniczną.  

Elektronika to przyszłość. Nie ma już dziedziny życia, 

w której można obejść się bez elektroniki. Inżynier 

elektronik to zawód przyszłości. Kto chce być w 

dobrze zarabiającej awangardzie, powinien zostać 

inżynierem elektronikiem.  
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Studia na kierunku Informatyka zapewniają 

przygotowanie ogólne oraz podstawowe 

wykształcenie informatyczne, na które składa 

się: wiedza o algorytmach i programowaniu, 
organizacja i architektura systemów 

komputerowych, oprogramowanie systemów 

komputerowych, bazy danych. Student 

poznaje języki programowania C++, Java, 

PHP, metajęzyki (HTML, XML), technologie 

(J2EE, ASP.NET, RMI, MSDN), tworzenie 

aplikacji klient-server o raz aplikacji 

rozproszonych. Ponadto studenci, w 

zależności od specjalności, poznają 

środowisko programowe systemów SCADA 

(nadrzędne systemy monitorowania i 
sterowania przemysłowego), sterowniki PLC, 

dobór i programowanie aparatury 

przemysłowej, programowanie komputerów 

przemysłowych, przemysłowe bazy danych, 

programowanie cyfrowych systemów 

automatyki. Przyswajają sobie również: algebraiczny język modelowania zadań programowania 

matematycznego LINGO, język programowania w logice ograniczeń CHIP, pakiet zarządzania 

przedsięwzięciami MS PROJECT, informatyczne technologie zarządzania logistycznego klasy MRP, 

MRPII, ERP, metody CPM i metody PERT, a także pakiety CHP i MOZART oraz system zarządzania 

jakością pracy MBA. 

Forma studiów:  

stacjonarne i niestacjonarne  

Rodzaj studiów:  
3,5-letnie (stacjonarne) i 4-letnie (niestacjonarne) 

I stopnia (inżynierskie) i 1,5-roczne II stopnia 

(magisterskie)  

Studia I stopnia:  

• Informatyka w zarządzaniu  

• Programowanie komputerów i sieci 

informatyczne  

• Programowanie systemów 

automatyki  

• Techniki multimedialne  
• Technologie internetowe i mobilne  

 

Studia II stopnia:  

• Informatyczne systemy zarządzania  

• Systemy informatyki przemysłowej.  

• Techniki multimedialne i programowanie wielordzeniowe 

• Zastosowania systemów baz danych 

Praca po studiach  

Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w dużych organizacjach wykorzystujących technikę 

komputerową i mikroprocesorową, jak i małych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i 

instalacją techniki opartej na mikroprocesorach oraz wszędzie tam, gdzie pożądana jest umiejętność 
programowania dla różnych środowisk programowych i baz sprzętowych. Przygotowanie w zakresie 

syntezy mikrosystemów cyfrowych oraz programowania pozwala im podjąć role zawodowe w bardzo 

szerokim spektrum od programisty przez projektanta specjalizowanych mikrosystemów do automatyka. 

Inżynier informatyk, to zawód, bez którego nie może funkcjonować żadne przedsiębiorstwo.  

 

 

 


