
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA  
 

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA trwają 
3 semestry (1,5 roku). 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie tytułu in Ŝyniera kierunków tech-
nicznych. Preferowane kierunki to: elektronika i telekomunikacja (kontynuacja), elektrotech-
nika, automatyka i robotyka, mechatronika, energetyka oraz fizyka techniczna. 
Specjalności wybierane po pierwszym semestrze: 
  - ELEKTRONIKA SYSTEMÓW STEROWANIA (sterowniki, układy pomiarowe i wykonawcze, projekto-
wanie uŜytkowych systemów sterowania), 
  - ELEKTRONIKA UśYTKOWA (elektronika w pojazdach i budynkach inteligentnych, systemy mikro-
elektromechaniczne),  
  - SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE (sieci światłowodowe, bezprzewodowe technologie tele-
komunikacyjne bazujące na technice rozpraszania widma). 

Magister inŜynier - absolwent kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest przygotowa-
ny do twórczej pracy analitycznej i projektowej oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie: ukła-
dów i aparatury elektronicznej w róŜnych jednostkach gospodarki, biurach projektowych, w instytu-
tach naukowych i uczelniach, w kraju i na świecie. Absolwent jest przygotowany do kreowania postę-
pu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inŜynierskich oraz 
kierowania zespołami ludzkimi. 

Nowoczesne i uniwersalne podejście do kształcenia absolwenta kierunku ELEKTRONIKA I TE-

LEKOMUNIKACJA, daje wiedzę i umiejętności umoŜliwiające podjęcie pracy nad projektowaniem i 
konstrukcją dowolnej wyspecjalizowanej aparatury elektronicznej, np. telekomunikacyjnej, pomiaro-
wej, automatyki, systemów komputerowych (budynki intelegentne, monitoring, elektronika samocho-
dowa), natomiast rzetelne podstawy teoretyczne stwarzają moŜliwość pracy badawczej i naukowej.  
 

INFORMATYKA  
 

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA  trwają 3 semestry (1,5 roku) dla 
informatyków absolwentów studiów inŜynierskich oraz 4 semestry (2 lata) dla absolwentów studiów 
licencjackich. Absolwenci innych kierunków studiów niŜ INFORMATYKA  obowiązani są w ciągu jed-
nego roku zaliczyć róŜnice programowe wyznaczone przez Radę Wydziału Elektroniki i Informatyki. 
Preferowane kierunki kształcenia to: informatyka (kontynuacja), informatyka i ekonometria oraz edu-
kacja techniczno-informatyczna. 

Specjalności wybierane po pierwszym semestrze: 
- ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW BAZ DANYCH (programowanie w środowisku NET, projek-

towanie i administrowanie bazami danych), 
- INFORMATYCZNE  SYSTEMY ZARZĄDZANIA (zarządzanie logistyczne, IT w biznesie, sys-

temy zarządzania przez jakość, projektowanie systemów informatycznych). 
Absolwent specjalności ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW BAZ DANYCH posiada rozszerzoną – w 

stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu organizacji, modelowania, programowa-
nia i zarządzania systemami baz danych. Wiedza ta w szczególności obejmuje znajomość technologii 
ASP.NET, J2EE, CORBA, RMI, WEB Services (protokoły SOAP), standardy UML oraz metodologię 
obiektowych baz danych. Projekt zespołowy umoŜliwia poznanie wymienionych zagadnień od strony 
praktycznej. 

Studia na specjalności  INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA   przygotowują specjali-
stów od zastosowań informatyki w komputerowo wspomaganym podejmowaniu decyzji.  
Program obejmuje zarówno przedmioty ściśle informatyczne jak równieŜ  związane z pro-
blematyką zarządzania. W czasie nauki, studenci zapoznają się z typowymi rozwiązaniami 
systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu. Zajęcia odbywają się na profesjo-
nalnym, komercyjnym oprogramowaniu klasy ERP. Pozwala to przygotować absolwentów do 
późniejszej pracy jako szefów działów informatyki w przedsiębiorstwach. Na stanowiskach 
tych absolwenci  mogą zajmować się wdraŜaniem i eksploatacją systemów zarządzania obej-
mujących dziedziny związane z finansami i księgowością, gospodarką magazynową, zarzą-
dzaniem relacjami z klientem, planowaniem produkcji itp.  
Oprócz wdraŜania i eksploatacji  wymienionych systemów absolwenci  są przygotowani do 
projektowania systemów zarządzania róŜnych klas zarówno jako pracownicy firmy informa-
tycznych oraz jako właściciele takich firm.  


