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stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, 
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Prezentacja uczelni/jednostki4 

Politechnika Gdańska (PG) jest najstarszą i największą uczelnią techniczną Polski 

Północnej. Jest polską, publiczną uczelnią akademicką, utworzoną na mocy Dekretu Krajowej 

Rady Narodowej z 24 maja 1945 roku (Dz. U. Nr 21 z 11 czerwca 1945 r.). PG posiada 

osobowość prawną. Jest instytucją w pełni autonomiczną na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 

2024.). Działa w oparciu o Statut i ustawy. Wizja i misja Politechniki Gdańskiej zostały 

zatwierdzone przez Senat Uczelni w Strategii rozwoju na lata 2012–2020. Zakłada ona 

stopniowy rozwój Uczelni poprzez Politechnikę cyfrową do Smart Politechniki.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, badań oraz działań na rzecz kadry 

akademickiej są pozytywne wyniki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji 

Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, a także awans w ogólnopolskich i międzynarodowych 

rankingach (np. Perspektywy 2018, Ranking QS Emerging Europe and Central Asia, brytyjski 

Ranking Times Higher Education University Subject Rankings 2019), duże uznanie wśród 

studentów – pierwsze miejsce w rankingu MNiSW z 2018 r., mierzącego popularność 

studiów wśród studentów, bardzo wysokie wyniki parametryzacji oraz uzyskanie prawa do 

posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research. W 2018 r. PG uzyskała prawo 

posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. European University Association - 

Institutional Evaluation Programme) i stała się trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała 

akredytację EUA-IEP. 

PG jest instytucją zatrudniającą blisko 2 600 pracowników i kształcącą ponad 16 800 

studentów na 9 wydziałach. Uczelnia posiada szeroką ofertę edukacyjną oraz badawczą. 

W roku akademickim 2017/2018 kształcenie odbywało się w trybie stacjonarnym 

i niestacjonarnym na 38 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 31 drugiego stopnia. 

Prowadzone były studia trzeciego stopnia oraz liczne studia podyplomowe. W 2017 roku 

Politechnika Gdańska uzyskała dofinansowanie na realizację 94 projektów, w ramach 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz krajowych i międzynarodowych programów 

badawczych. Równolegle PG pozyskała środki na finansowanie 63 projektów badawczych 

oraz badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych. 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) jest największym 

wydziałem kształcącym studentów w obszarze nowoczesnych technologii 

telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT) w Polsce Północnej, skupiającym ponad 200 

pracowników naukowych i dydaktycznych. Wydział prowadzi działalność w ramach struktury 

publicznej uczelni akademickiej Politechniki Gdańskiej. Funkcjonuje już ponad 65 lat (za 

formalną datę powstania uważa się 12 lipca 1952 r.). Aktualna liczba studiujących na 

Wydziale sięga ok. 3 000. Liczba wydanych dyplomów magisterskich przekroczyła 7 000; 

dyplomów inżynierskich wydano około 2 000, stopień doktora nauk technicznych uzyskało 

ponad 550 osób, zaś stopień doktora habilitowanego ponad 100 osób. 

WETI w kompleksowej ocenie MNiSW dotyczącej jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych uzyskał najwyższą kategorię A+.  

W ramach struktury organizacyjnej WETI funkcjonuje 16 katedr, w tym 7 bezpośrednio 

związanych z kształceniem na kierunku studiów Elektronika i telekomunikacja: Katedra 

Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Katedra Sieci 

Teleinformacyjnych, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej, Katedra Systemów i Sieci 

Radiokomunikacyjnych, Katedra Systemów Mikroelektronicznych oraz Katedra Systemów 

Multimedialnych. 
  

                                                 
4 Poprzez jednostkę należy rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną uczelni. 
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Część I - Samoocena jednostki w zakresie spełniania kryteriów oceny jakości kształcenia 

na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

1.1. Koncepcja kształcenia 

Misja i cele strategiczne koncepcji kształcenia na kierunku Elektroniki 

i telekomunikacji (EiT) na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki wpisują się 

w ramy działalności nakreślone dla Politechniki Gdańskiej (PG) jako czołowej uczelni 

technicznej na Wybrzeżu. Misją Politechniki Gdańskiej jest zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na 

wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych na najwyższym międzynarodowym poziomie 

w warunkach globalizującego się świata, w celu uczestnictwa w przemianach cywilizacyjnych 

i wzbogacania kultury kraju, a w szczególności nauki i techniki. Misja i cele strategiczne są 

przedstawione w dokumencie Strategia rozwoju Politechniki Gdańskiej 

[https://pg.edu.pl/documents/10607/388514/strategia.pdf] – Zal_1_1.pdf. Do najważniejszych 

celów strategicznych Uczelni należą: 

 usprawnienie struktury organizacyjnej Uczelni, 

 kompleksowa informatyzacja Uczelni (projekt e-Politechnika), 

 dostosowanie badań naukowych do potrzeb gospodarki, 

 rozszerzenie zakresu i intensyfikacja współpracy międzynarodowej, 

 elastyczność procesu studiowania, tworzenie nowych możliwości kształcenia, 

 modernizacja i rozwój infrastruktury, 

 troska o pracownika i studenta, 

 racjonalizacja kosztów realizacji przedsięwzięć.  

Cele strategiczne przedstawiono w postaci celi osiowych, wymienionych powyżej, i w postaci 

macierzowej. Kolumny określają główne obszary działalności PG: kształcenie, badania, 

współpraca, organizacja, a wiersze zasoby dostępne na PG: ludzkie, majątkowe, techniczne, 

informacyjne. Główne efekty strategii działania związane z rozwojem konkretnego obszaru 

i danego zasobu opisane są jako elementy tak utworzonej macierzy. W dokumencie zawarto 

zadania i przewidywane efekty celów strategicznych, a także wskaźniki rozwoju PG. Całość 

celi osiowych jest podporządkowana dążeniu do usprawnienia struktury organizacyjnej PG, 

stworzenia systemu zarządzania jakością, co podkreślono w zadaniu: Budowa sytemu oceny 

jakości i systemu zarządzania jakością. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

(WETI) ma sformułowaną misję i strategię, która została zapisana w dokumencie Strategia 

rozwoju Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na lata 

2012-2020 [https://eti.pg.edu.pl/strategia-rozwoju-wydzialu] – Zal_1_2.pdf. Misja WETI 

odnosi się do trzech zakresów:  

1. Wysokiej jakości kształcenie dające efekt w postaci dobrze wykształconych, 

kompetentnych i pożądanych przez rynek pracy absolwentów. 

2. Utrzymanie wysokiego poziomu badań naukowych, prowadzonych w ramach coraz 

liczniejszych krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć. 

3. Podniesienie wpływu WETI na otoczenie przemysłowe i edukacyjne Pomorza, w tym 

uczynienie z Wydziału „ośrodka kultury technologii informacyjnych”, promieniującego tą 

kulturą na firmy z branży ICT i szkoły ponadgimnazjalne. 

W strategii WETI zawarto cele strategiczne zdefiniowane w pięciu obszarach: 

kształcenie, badania, rozwój kadry, współpraca z otoczeniem i promocja oraz organizacja 

i infrastruktura. Dla każdego celu, przypisanego do jednego z tych pięciu obszarów, 

przytoczono: uzasadnienie, działania, zagrożenia i potrzeby, szczegółowo definiujące dla 
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danego celu ww. pojęcia. W ten sposób przedstawiono nie tylko cele, ale wszystkie aspekty 

związane z możliwością ich realizacji. 

Oczekiwania wobec kandydatów są zawarte w zasadach rekrutacji przygotowywanych 

przez Wydziałowe Komisje Programowe dla prowadzonych na wydziałach kierunków 

studiów wyższych. Zasady te są dyskutowane na radach wydziałów i zatwierdzane przez rady 

wydziałów, dyskutowane i zatwierdzane na komisji senackiej ds. kształcenia, a następnie na 

senacie PG, w ściśle określonych terminach wymaganych rozporządzeniami. 

Na WETI obowiązuje jednolita forma specjalizacji na pierwszym i drugim poziomie 

studiowania. Na pierwszym stopniu studiowania mamy profile, natomiast na drugim stopniu 

specjalności. Zarówno profile jak i specjalności są ściśle związane z katedrami i ich 

działalnością naukowo-badawczą. Na kierunku EiT są prowadzone następujące profile: 

Optoelektronika, Komputerowe systemy elektroniczne, Systemy mikroelektroniczne, 

Inżynieria mikrofalowa i antenowa, Urządzenia elektroniki morskiej, Systemy multimedialne, 

Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci teleinformacyjne. Natomiast na drugim stopniu 

prowadzone są specjalności: Optoelektronika, Komputerowe systemy elektroniczne, Systemy 

mikroelektroniczne, Inżynieria komunikacji bezprzewodowej, Systemy elektroniki morskiej, 

Inżynieria dźwięku i obrazu, Systemy i sieci radiokomunikacyjne, Sieci i systemy 

teleinformacyjne. 

Katedry odpowiedzialne za profile i specjalności prowadzą szeroko zakrojone badania 

naukowe oraz projekty badawcze i rozwojowe (granty). W realizacji tych prac biorą udział 

studenci poprzez projekty dyplomowe inżynierskie, projekty grupowe, dyplomy magisterskie 

oraz poprzez prace zlecone. Wielokrotnie wyniki prac studenckich są przedmiotem publikacji 

naukowych oraz prezentacji osiągnięć na konferencjach naukowych krajowych 

i międzynarodowych. Ponadto osiągnięte rezultaty w badaniach stanowią podstawę 

modyfikacji treści programów nauczania. 

Zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego 

została zapisana w misji i strategii WETI oraz prowadzonego kierunku EiT. Wyraża się ona 

poprzez udział firm w dydaktyce w formie takich przedsięwzięć, jak realizacja przez 

studentów tematów zamawianych z przemysłu w ramach przedmiotu „Projekt grupowy” oraz 

poprzez zapraszanie wykładowców z firm w ramach przedmiotów specjalistycznych ujętych 

w programie studiów. We współpracy z firmami organizowane są praktyki przemysłowe 

i staże. Najważniejsze działania na rzecz środowiska i regionu obejmują współpracę 

z otoczeniem biznesowym w formie klasteringu (Pomorski Klaster ICT), organizowanie 

cyklu wykładów dla młodzieży ponadgimnazjalnej (Akademia ETI), udział pracowników, 

doktorantów oraz kół naukowych w Bałtyckim Festiwalu Nauki oraz organizację corocznych 

targów pracy (Trójmiejskie Targi Pracy). W ramach współpracy z firmami, w ostatnim czasie 

zostały m.in. wygłoszone następujące wykłady: 

 Praca w międzynarodowym Teamie, Adam Stankiewicz z firmy ADVA Optical 

Networking, 

 Zwycięstwo prywatne/publiczne, Krzysztof Malicki z firmy DATERA S.A. oraz Aiton 

Caldwell S.A., 

 Skąd wziąć pieniądze na realizację własnych pomysłów i jak dobrze je wykorzystać, 

Krzysztof Malicki z formy EXCENTO Sp. z o. o., 

 AGILE w projektach biznesowych oraz Continuous Delivery w firmie IHS. Wyboista droga 

do DevOps, Mateusz Mikołajski z firmy IHS Markit, 

 Praca w projekcie opensource, Katarzyna Kujawa z firmy INTEL Technology Poland, 

 Rola dokumentacji w firmie, M. Oriol z firmy INTEL Technology Poland,  

 Szczęśliwy start projektu - bez czego projekt jeszcze nie jest nawet zaczęty, Sławomir 

Ostrowski z firmy IPMA Polska, 

 Nie tylko hackaton, Tomasz Mrugalski z firmy ISC - Internet Systems Consortium (USA), 
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 Efektywna produkcja elektroniki na przykładzie, J. Czech i S. Kępa z firmy JABIL 

Kwidzyn, 

 Kochaj swój produkt, Jacek Kujawa z firmy LPP SA, 

 Jak zaplanować karierę w IT, w tym jak przejść rozmowę kwalifikacyjną, Michał 

Szymański z firmy MISYS/FINASTRA Polska, 

 Wymogi bezpieczeństwa na morzu (IMO/SOLAS) a projektowanie urządzeń 

elektronicznych, Monika Warmowska z Polskiego Rejestru Statków, 

 Innowacyjne, międzynarodowe projekty R&D w obszarze militarnym – problematyka 

procesu wytwórczego i jego dokumentacji na przykładach, M. Lewandowski z firmy 

RADMOR S.A., 

 Analityk jako interfejs między klientem a zespołem projektowym ICT, Wojciech Czerwiński 

z firmy SMART4AVIATION, 

 Od studenta do developera, droga przez mękę, ale czy na pewno?, Leszek Pankiewicz 

i Łukasz Rybka z firmy Solvit, 

 Projekt oczami prezesa firmy. Czy kierownik projektu wystarczy do prowadzenia 

projektu?, M. Borówka z firmy TAPPTIC, 

 Wyzwania projektowe na przykładzie porażek i sukcesów projektów rozwojowych, Paweł 

Meissner z firmy VECTOR TECHNOLOGIES S.A. 

Absolwent kierunku EiT po pierwszym stopniu studiowania posiada niezbędną wiedzę 

z zakresu przyrządów elektronicznych, techniki analogowej i cyfrowej, optoelektroniki, 

miernictwa elektronicznego, urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, systemów 

operacyjnych, oprogramowania i zastosowań komputerów. Wiedza ta umożliwia 

projektowanie przyrządów, urządzeń i systemów stosowanych w elektronice 

i telekomunikacji oraz eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych oraz 

telekomunikacyjnych. Absolwent zna podstawowe zasady ekonomiki produkcji oraz 

organizacji i zarządzania małą firmą. Posiada umiejętności posługiwania się językiem obcym 

oraz językiem specjalistycznym z zakresu elektroniki i telekomunikacji. Po ukończeniu 

studiów absolwent posiada umiejętność projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych 

i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych 

i usług multimedialnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi 

informatycznych oraz technik komputerowych. Zgodnie z posiadaną wiedzą 

i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, absolwenci są przygotowani do pracy 

w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz wytwarzających 

specjalistyczne oprogramowanie. Absolwenci mogą również podejmować pracę u operatorów 

sieci telekomunikacyjnych w tym sieci następnej generacji, a także w firmach 

wprowadzających na rynek lub eksploatujących nowoczesne urządzenia i systemy zarówno 

elektroniczne, jak i telekomunikacyjne oraz usługi multimedialne. 

Z kolei absolwent tego kierunku po drugim stopniu studiowania posiada zaawansowaną 

wiedzę teoretyczną i praktyczną z elektroniki i telekomunikacji oraz ugruntowaną wiedzę 

w zakresie wybranej specjalności. Po ukończeniu studiów, absolwent jest przygotowany do 

kreowania postępu technicznego w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji oraz technologii 

informacyjnych, wykazywania inicjatywy twórczej w realizacji zaawansowanych projektów 

i podejmowania samodzielnych decyzji. Ma umiejętności kierowania pracami zespołów 

w zakresie integracji najnowszych osiągnięć technologii elektronicznych 

i telekomunikacyjnych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z posiadaną 

wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów, absolwenci są przygotowani do 

podejmowania prac badawczych w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw, 

a także w instytutach naukowo-badawczych i na uczelniach. Wyróżniający się absolwenci są 

przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. 
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Absolwenci zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia studiów są postrzegani jako 

bardzo dobrze wykształcona kadra inżynieryjna w zakresie elektroniki i telekomunikacji. 

Mogą skorzystać z szerokiej i dobrze płatnej oferty na rynku pracy zarówno lokalnym, 

krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki ścisłej współpracy z firmami koncepcje 

kształcenia oraz treści przedmiotów są silnie skorelowane z potrzebami i oczekiwaniami 

pracodawców w zakresie nabytej wiedzy i umiejętności 

[https://pg.edu.pl/uczelnia/absolwenci/losy-zawodowe]. W krajowym rankingu corocznie 

organizowanym przez fundację edukacyjną Perspektywy kierunek EiT uzyskał w 2018 roku 

wysokie trzecie miejsce. Także w rankingu zarobków absolwenci kierunku EiT plasują się na 

czołowym miejscu w skali kraju. 

Programy nauczania na pierwszym i drugim stopniu są silnie skorelowane z ofertą 

europejską. Wyróżniającą cechą koncepcji kształcenia i programu studiów jest jego 

konfrontowanie poprzez bilateralną współpracę w wymianie studentów kierunku EiT 

i oferowanie podwójnego dyplomowania z dwoma znanymi europejskimi uniwersytetami 

technicznymi, Karlsruhe University of Technology i Telecom Bretagne. Studenci kierunku 

EiT także licznie partycypują w wymianie międzynarodowej w ramach programów między 

innymi takich jak Erasmus+, Sokrates i innych. Z uwagi na duże zainteresowanie 

obcokrajowców naszymi studiami na drugim stopniu prowadzone są dwie specjalności 

w języku angielskim (po jednej na elektronice i telekomunikacji). 

Głównym celem polityki jakości na wydziale jest uzyskanie wysokiego poziomu 

dydaktyki, co z jednej strony, zapewni dopływ wartościowych kandydatów na studia, 

z drugiej zaś, umożliwi wykształcenie takich absolwentów, którzy będą gotowi podjąć 

wyzwania jako inżynierowie w otoczeniu gospodarczym lub jako słuchacze studiów 

doktoranckich. 

W szczególności, polityka jakości kształcenia na wydziale wynika z misji i celów 

strategicznych sformułowanych przez jego kierownictwo we wspomnianym dokumencie 

Strategia rozwoju Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

na lata 2012-2020. Należy podkreślić, że w Politechnice Gdańskiej funkcjonuje Uczelniany 

System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK) 

[https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/uczelniany-system-zapewnienia-i-doskonalenia-jakosci-

ksztalcenia], którego elementem jest opracowany i wdrożony Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK). Został on opisany szczegółowo w rozdziale 3.3 

Księgi Jakości Kształcenia WETI, dostępnej na stronie internetowej pod adresem 

[https://eti.pg.edu.pl/ksiega-jakosci-ksztalcenia] – Zal_1_3.pdf. Księga jest aktualizowana raz 

do roku, co jest okazją do doskonalenia systemu jakości na wydziale. Przedstawiono tam 

wykaz działań w zakresie WSZJK oraz schematy: organizacyjny i funkcjonalny (rys. 3.3.1 

i 3.3.2) pokazujące m.in. miejsce i rolę interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

w realizacji działań w czterech głównych obszarach aktywności: (i) kształceniu, (ii) polityce 

kadrowej, (iii) infrastrukturze oraz (iv) jakości.  

W praktyce należy podkreślić że: 

1. Funkcjonująca na wydziale Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(WKZJK) ma w swoim składzie m.in. dyrektora administracyjnego, kierownika 

dziekanatu, koordynatora ds. programów studiów i punktów ECTS (European Credit 

Transfer System), przedstawicieli studentów i doktorantów oraz przedstawiciela 

interesariuszy zewnętrznych. Taka organizacja nie tylko umożliwia opracowywanie 

nowych koncepcji z udziałem wszystkich interesariuszy, ale również zabezpiecza przepływ 

informacji i ułatwia sprawne wdrażanie niezbędnych działań. Wyniki prac WKZJK 

(w formie sprawozdania) są prezentowane raz do roku na posiedzeniu rady wydziału i są 

dostępne na stronie internetowej WKZJK [https://eti.pg.edu.pl/sprawozdania-wkzjk]. 
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Niezależnie od tego, WKZJK przedstawia na posiedzeniach Rady WETI wybrane 

zagadnienia dotyczące jakości kształcenia. 

2. Posiedzenia Rady WETI stanowią podstawowe forum dyskusji oraz podejmowania decyzji 

kierunkowych w zakresie szeroko rozumianej jakości, ze względu na obecność głównych 

interesariuszy wewnętrznych (w szczególności studentów) oraz, niekiedy, interesariuszy 

zewnętrznych. Istotne są również zebrania kierowników katedr (realizacja polityki jakości 

w katedrach) oraz kolegia dziekańskie (szczegółowe dyskusje, niekiedy z udziałem 

przewodniczącego WKZJK lub/i studentów). 

3. Istniejące silne powiązanie z interesariuszami zewnętrznymi (Pomorski Klaster ICT 

Interizon [https://interizon.pl/pl/] powołany przy wydziale, laboratoria wyjazdowe 

w firmach, projekty grupowe oraz tematy prac dyplomowych proponowane przez firmy) 

dostarczają niezbędnego sprzężenia z otoczeniem przemysłowym, który umożliwia 

modyfikację na bieżąco programów kształcenia – patrz sprawozdanie z praktyk 

Zal_1_4.pdf. W przypadku interesariuszy wewnętrznych istotną role odgrywa 

zaangażowanie studentów w realizację badań naukowych realizowanych na wydziale. 

4. Istotną rolę w zapewnieniu jakości stanowią procedury, których obecność jest niezbędna 

w każdym systemie jakości. Na WETI opracowano, opublikowano oraz wdrożono 11 

procedur [https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] regulujących działanie systemu 

jakości oraz funkcjonowanie wydziału przede wszystkim w obszarze dydaktyki. 

Przedstawione działania doprowadziły do uzyskania wysokiej pozycji wydziału, co 

znajduje potwierdzenie w uzyskaniu kategorii A+ w ostatniej parametryzacji jednostek 

naukowych. 

 

1.2. Badania naukowe w dziedzinie/dziedzinach nauki/sztuki związanej/związanych 

z kierunkiem studiów 

Zakres badań naukowych w katedrach skupionych wokół kierunku studiów Elektronika 

i telekomunikacja jest szeroki i różnorodny. Specjalność badawcza Katedry Inżynierii 

Mikrofalowej i Antenowej wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od 

setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych 

(analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są 

elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, 

przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, 

modulatory), realizowane techniką mikrofalowych układów scalonych, które są powszechnie 

stosowane we współczesnych urządzeniach radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. 

Prowadzone są również prace badawcze nad wykorzystaniem sygnałów mikrofalowych dużej 

mocy do celów przemysłowych (grzanie) oraz prace nad wykorzystaniem hipertermii 

mikrofalowej i niskoczęstotliwościowej w terapii nowotworów. Znaczna część aktywności 

badawczej dotyczy metod obliczeniowych oraz zastosowań elektrodynamiki w technice 

mikrofalowej. W latach 2013-2018 w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej powstała 

seria publikacji dotyczących projektowania filtrów mikrofalowych. W jej skład wchodzi 

kilkadziesiąt prac, opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Wiele 

z tych prac znalazło się w czołówce rankingów bazy IEEEXplore, która co miesiąc publikuje 

listę najpopularniejszych artykułów naukowych w poszczególnych czasopismach 

wydawanych przez IEEE. Przykładowo, we wrześniu 2013 w czasopiśmie IEEE Microwave 

and Wireless Components Letters na 5. miejscu listy najpopularniejszych artykułów znalazła 

się praca: Szydłowski Ł., Jędrzejewski A., Mrozowski M., A Trisection Filter Design with 

Negative Slope of Frequency-Dependent Crosscoupling Implemented in Substrate Integrated 

Waveguide (SIW), vol. 23, str. 456-458 (2013). Z kolei na 7. miejscu tej listy we wrześniu 

2014 r. znalazła się inna praca: Leszczynska N., Szydłowski Ł., Mrozowski M., Zero-Pole 
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Space Mapping for CAD of Filters, vol. 24, str. 581-583 (2014) oraz 6. miejsce w grudniu 

2016 r. zajęła praca: Leszczynska N., Couckuyt I., Dhaene T., Mrozowski M., Low-Cost 

Surrogate Models for Microwave Filters, IEEE MWCL, str. 1-3 (2016). Świadczy to o bardzo 

dużym zainteresowaniu światowego środowiska naukowego przestawianymi badaniami. 

Pozycja ta nie jest zaskoczeniem i utrzymuje się już od wielu lat. Na przykład, artykuł z 2008 

roku pt.: Macromodeling of Multiport Systems Using a fast Implementation of the Vector 

Fitting Method, którego współautorem jest prof. M. Mrozowski został uznany przez bazę 

Thomson Reuters za highly cited paper w kategorii nauk technicznych. Oznacza to, że 

cytowany jest on częściej niż 99 % innych artykułów z tej kategorii, które skatalogowane są 

w bazie Thomson Reuters. 

W Katedrze Metrologii i Optoelektroniki działają dwa zespoły badawcze. W Zespole 

Optoelektroniki, badania obejmują zastosowanie nowoczesnych optoelektronicznych metod 

pomiarowych w monitorowaniu stanu obiektów technicznych i środowiska. Tematami badań 

są m.in. zastosowanie optoelektronicznych metod pomiarowych w nauce, technice, 

medycynie, ekologii, modelowanie i konstrukcje sensorów światłowodowych, badanie 

obiektów fizycznych nieinwazyjnymi metodami optycznymi, badanie w zakresie systemów 

wizualizacji informacji oraz systemów rzeczywistości wirtualnej oraz spektrofotometryczne 

metody pomiarowe w badaniach materiałów i procesów technologicznych. Z kolei 

specjalnością naukową i dydaktyczną Zespołu Metrologii i Systemów Elektronicznych jest 

komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka oraz systemy elektroniczne, 

a w szczególności: projektowanie systemów, mikrosystemów i makrosystemów 

elektronicznych, testowanie i diagnostyka elektroniczna, pomiary właściwości szumowych 

i zakłóceń, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczna, pomiary i spektroskopia 

impedancyjna oraz telemetria i telediagnostyka internetowa. W Katedrze Metrologii 

i Optoelektroniki prowadzone są również badania doświadczalne związane z wytwarzaniem 

nowych materiałów i przyrządów. Jest to możliwe we współpracy z zespołami w kraju i za 

granicą, w tym z czołowym europejskim instytutem mikroelektronicznym IMEC w Belgii, 

z Massachusetts Inst. of Technol. i California Inst. of Technol. w USA, z Rosyjską Akademia 

Nauk, z tajwańskim National Taipei Univ. of Technology oraz z japońskim Tohoku Univ. 

W Sendai. Interdyscyplinarne badania prowadzone są we współpracy z fizykami, chemikami, 

lekarzami i elektronikami. Rozwijane i optymalizowane były metody osadzania 

polikrystalicznych warstw diamentowych na rozmaitych podłożach dla czujników 

i mikroreaktorów chemicznych i elektrochemicznych. Tworzono optoelektroniczne czujniki 

interferencyjne z warstwami materiałów nowego typu. Rozwijano zastosowania 

półprzewodnikowych materiałów organicznych oraz technologię elektrokatalitycznych 

czujników gazów. Badano przewodnictwo jonowe materiałów i nowe możliwości 

wytwarzania warstw dla ogniw paliwowych. Wyniki przedstawiono w ponad 70 artykułach 

opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz na wielu konferencjach 

międzynarodowych. W ostatnich latach w katedrze jeden pracownik naukowy uzyskał tytuł 

profesorski, natomiast dwóch – stopień doktora habilitowanego. 

Przedmiotem zainteresowania Katedry Sieci Teleinformacyjnych są badania teoretyczne 

i aplikacyjne w nowoczesnych sieciach i systemach teleinformacyjnych, tj. w sieciach 

następnej generacji NGN, a w tym dotyczące Internetu następnej generacji NGI, oferujących 

usługi multimedialne o gwarantowanej i zróżnicowanej jakości. Obejmują one przede 

wszystkim technologie przewodowego i optycznego dostępu oraz transportu informacji. 

Prowadzone są prace nad technologią Voice over IP (VoIP), jakością usług i inżynierią ruchu 

telekomunikacyjnego. Katedra zajmuje się również oceną niezawodności sieci, teorią 

i algorytmami cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych i biomedycznych, 

modemami i transmodulatorami o implementacji cyfrowej, filtrami cyfrowymi liniowymi 
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i nieliniowymi, a także zabezpieczeniami za pomocą cyfrowych znaków wodnych danych 

multimedialnych, a w szczególności obrazów. 

Główną specjalnością naukową Katedry Systemów Elektroniki Morskiej jest 

hydroakustyka, a w tym zwłaszcza analiza i projektowanie systemów hydroakustycznych, 

przetworniki ultradźwiękowe i anteny hydroakustyczne oraz propagacja fal akustycznych 

w morzu i wodach śródlądowych. Prowadzone są również prace w zakresie akustyki 

teoretycznej, przetwarzania sygnałów i techniki ultradźwiękowej. Zespół badawczy Katedry 

Systemów Elektroniki Morskiej opracował i wdrożył technologię modernizacji systemów 

sonarowych dla Marynarki Wojennej RP. Po zakończeniu z pozytywnym rezultatem badań 

kwalifikacyjnych modernizacji sonaru śmigłowcowego, przeprowadzono modernizację 

kilkudziesięciu sonarów militarnych różnych typów, przeznaczonych do zwalczania okrętów 

podwodnych oraz poszukiwania min morskich. Zastosowana metodyka polegała na 

zaprojektowaniu całkowicie nowych systemów sonarowych z wykorzystaniem istniejących 

zamontowanych na okrętach przetworników ultradźwiękowych, łącznie z ich mechanicznymi 

elementami opuszczania i stabilizacji. W projektowanych systemach zastosowano 

najnowocześniejsze rozwiązania układowe i nowatorskie autorskie metody cyfrowego 

przetwarzania sygnałów. Liczne elementy zrealizowanych prac stały się podstawą wniosków 

patentowych oraz artykułów w czasopismach naukowych. 

Stan badań w katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych można podzielić na 

następujące główne grupy tematyczne: badania propagacyjno-zasięgowe, obejmujące 

zwłaszcza morską strefę przybrzeżną oraz środowisko przemysłowe, wykrywanie 

i bezprzewodowy monitoring zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego, co 

legło u podstaw opracowania uniwersalnego modułu sensorowo-telekomunikacyjnego 

o architekturze otwartej do współpracy z różnymi naziemnymi systemami 

radiokomunikacyjnymi (GSM, GPRS, UMTS) lub satelitarnymi, który może pracować 

również w trybie ad-hoc, systemy radiolokalizowania i bezprzewodowa lokalizacja osób 

i przedmiotów w terenie otwartym i pomieszczeniach zamkniętych, przy zastosowaniu m.in. 

techniki UWB (Ultra Wide Band), teoretyczne badania w dziedzinie systemów cyfrowych 

i technologii komórkowych LTE oraz 5G, prace studyjno-badawcze i eksperymentalne 

związane z projektowaniem i budową bezprzewodowych rozległych sieci sensorowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy takich sieci w trybie ad-hoc, w ramach czego 

opracowano koncepcję bezprzewodowego systemu zdalnej kontroli i sterowania 

infrastrukturami technicznymi, szczególnie infrastrukturami krytycznymi w stanie zagrożenia. 

Ponadto ważnym zagadnieniem współczesnej telekomunikacji bezprzewodowej, będącym 

przedmiotem zainteresowania katedry jest szerokopasmowa transmisja danych 

z zastosowaniem techniki wieloantenowej MIMO, od której oczekuje się przepływności 

porównywalnej z sieciami przewodowymi. Dynamiczny rozwój katedry ujawnia się m.in. 

w wypromowaniu w ostatnich trzech latach 6 doktorów. 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych dotyczą 

istotnych problemów z zakresu modelowania, projektowania, optymalizacji i realizacji 

praktycznej przyrządów półprzewodnikowych oraz analogowych i cyfrowych układów 

scalonych CMOS. Część prac dotyczy implementacji sprzętowej algorytmów rozpoznawania 

obrazów oraz badań dotyczących projektowania i realizacji sprzętowej zintegrowanych sieci 

sensorowych w technologiach układów FPGA i ASIC. W obszarze zainteresowań 

badawczych znajduje się także tematyka sztucznej inteligencji, algorytmów ewolucyjnych, 

sprzętowo-programowa implementacja algorytmów kryptograficznych, techniki osłon 

elektromagnetycznych w systemach i urządzeniach bezpieczeństwa oraz systemów 

rozmytych, wykorzystywanych w projektowaniu systemów VLSI. W Katedrze Systemów 

Mikroelektronicznych powstał międzynarodowy zespół badawczy zajmujący się 

opracowywaniem i zastosowaniem zaawansowanych, efektywnych numerycznie metod 
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wielokryterialnej optymalizacji służących projektowaniu układów elektronicznych. Metody te 

zastosowano w problemach projektowania struktur bardzo wysokich częstotliwości trudno 

poddających się optymalizacji ze względu na olbrzymią złożoność obliczeniową. Na tej 

podstawie przestawiono nowatorskie metody projektowania i przykładowe rozwiązania 

struktur antenowych, filtrów, sprzęgaczy kierunkowych i innych elementów biernych 

w układach mikrofalowych. Najważniejsze wyniki tych badań zostały przedstawione w serii 

ponad 70 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach JCR. W tym ponad 40 

artykułów opublikowano w czasopismach o punktacji nie niższej niż 30 wg wykazu MNiSW. 

Opublikowane prace były przedmiotem zainteresowania i cytowań wielu specjalistów 

zagranicznych m.in. ze znanych ośrodków akademickich w Europie i USA. Rozprawa 

doktorska jednego z członków zespołu, dra inż. Adriana Bekasiewicza, obroniona w 2016 r. 

została uhonorowana Nagrodą Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. 

Dr Bekasiewicz jest współautorem 29 artykułów w czasopismach z listy JCR, 

opublikowanych w okresie od 2014 r. do 2016 r. Do osiągnięć katedry należy też 

wypromowanie trzech doktoratów i jeden tytuł profesorski. 

Prace badawcze prowadzone w Katedrze Systemów Multimedialnych (KSM) obejmują 

szeroki zakres zagadnień związanych z dźwiękiem, obrazem, technologiami 

multimedialnymi, interfejsami multimodalnymi i wieloma innymi zagadnieniami. 

Rozwiązania opracowane w KSM były prezentowane na wielu krajowych i zagranicznych 

wystawach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wiele rozwiązań uzyskało ochronę 

patentową w Polsce i na świecie. Wyniki prac badawczych są publikowane w czasopismach 

oraz prezentowane podczas konferencji naukowych. W katedrze opracowano m.in. system 

CyberOko do badania stanu świadomości pacjentów zdiagnozowanych jako osoby w stanie 

wegetatywnym. Umożliwia on śledzenie punktu fiksacji wzroku oraz analizę fal mózgowych 

EEG. Pacjent wskazuje wzrokiem np. piktogram reprezentujący jego aktualną potrzebę lub 

konkretną literę na wirtualnej klawiaturze, a co za tym idzie – formułuje całe wyrazy i zdania. 

Istotnym i w pewnym sensie innowacyjnym zastosowaniem techniki śledzenia wzroku 

pacjentów z zaburzeniami świadomości wybudzonych ze śpiączki jest badanie m.in. funkcji 

poznawczych oraz poziomu świadomości pacjenta. Interpretacja reakcji oraz potencjalnej 

odpowiedzi odbywa się na podstawie analizy aktywności wzrokowej pacjenta 

współpracującego z terapeutą. Na bazie CyberOka rozwijane jest również CyberŁóżko, które 

umożliwi częściowe usamodzielnienie pacjenta w pokoju szpitalnym lub w warunkach 

domowych. Za system CyberOko katedra otrzymała Pierwszą Nagrodę Prezesa Rady 

Ministrów (2014), Godło Promocyjne „Teraz Polska” (2014) oraz Medal Prix Galien (2015). 

Kolejnym, wypracowanym w katedrze rozwiązaniem jest system zdalnej obserwacji 

akustyczno-wizyjnej, który umożliwia analizę pola akustycznego dla celów detekcji, 

klasyfikacji, lokalizacji i jednoczesnego śledzenia ruchu wielu źródeł dźwięku. Składa się 

z nowego rodzaju wielokanałowych, miniaturowych, wektorowych czujników akustycznych 

oraz algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W połączeniu z zestawem kamer 

stacjonarnych i obrotowych umożliwia: nakierowanie kamery obrotowej na wykryte źródło 

dźwięku, wskazanie źródła dźwięku w obrazie z kamery tradycyjnej lub termowizyjnej, 

odsłuch dźwięków z wybranych kierunków. Po wdrożeniu, rozwiązanie to będzie mogło być 

używane przez Policję do celów operacyjnych. System zdalnej obserwacji akustyczno-

wizyjnej otrzymał główną nagrodę podczas targów Wyposażenia Służb Policyjnych oraz 

Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013. 

Podsumowując, pracownicy WETI są autorami licznych monografii i publikacji 

w renomowanych czasopismach naukowych. W ciągu ostatnich pięciu lat pracownicy 

poczynili znaczące postępy w awansach naukowych. W wyniku kompleksowej oceny jakości 

działalności naukowej za lata 2013-2016 WETI PG otrzymał kategorię A+, uzyskując 

najwyższy wynik w swojej grupie. Szczegółowy dorobek poszczególnych katedr można 



Strona 14 z 86 

prześledzić w ankietach osobowych wybranych nauczycieli akademickich, którzy firmują 

kierunek Elektronika i telekomunikacja. 

Wyniki badań prowadzonych na WETI są wykorzystywane w opracowywaniu 

i modyfikowaniu programu kształcenia oraz w samym procesie kształcenia. Studenci mają 

dostęp do wyników badań w trakcie zajęć. Biorą też czynny udział w pracach naukowych 

zdobywając wstępne kompetencje będące pierwszym krokiem na drodze rozwoju naukowego. 

Przykładem są prowadzone na wydziale badania w ramach przyznanych projektów 

badawczych, w których uczestniczą studenci na podstawie zawieranych umów cywilno-

prawnych z Politechniką Gdańską. Prace te są często kontynuowane na studiach 

doktoranckich. Pełny wykaz projektów badawczych realizowanych na WETI PG tylko w roku 

2017 znajduje się w Zal_1_5.pdf. Już w okresie studiów studenci naszego wydziału 

uczestniczą m.in. w konferencjach naukowych, a ich prace otrzymują liczne nagrody, np.: 

 Doktoranci z WETI zostali nagrodzeni przez Komisję Programową XII Międzynarodowej 

Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych 

Pracowników Nauki SECON 2017: Krzysztof Cwalina - I nagrodą wśród doktorantów, 

Piotr Rajchowski - nagrodą specjalną wśród doktorantów oraz Paweł Kosz - nagrodą 

specjalną wśród doktorantów; 

 Dwóch studentów z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych otrzymało w roku 

2017 nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji: I miejsce: Damian Gierczak za pracę pt. 

Stanowisko pomiarowe do badań tłumienia propagacyjnego, wyróżnienie specjalne: 

Robert Burczyk za pracę pt. Projekt techniczny bezprzewodowego systemu monitorowania 

osób starszych (Opiekunem obu prac był dr inż. Sławomir Ambroziak). 

 W tym samym 2017 roku odbyło się posiedzenie kapituły konkursu na najlepszą pracę 

dyplomową, której Fundatorem jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

w kadencji 2014-2018. W wyniku prac kapituły wyróżniono pracę obronioną na WETI 

w branży: instalacje elektryczne i telekomunikacja. Wyróżnienie otrzymał student Maciej 

Kujawski za pracę magisterską pt. Analiza rozwiązań sieci o zasięgu globalnym bazującej 

na standardzie Ethernet, której opiekunem był dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek. 

 W dniach 20-23 maja 2017r., studenci Katedry Systemów Multimedialnych oraz 

członkowie Koła Naukowego Inżynierii Dźwięku i Obrazu wzięli udział 

w międzynarodowej 142. Konwencji Audio Engineering Society w Berlinie. W trakcie 

trwania konwencji przeprowadzone zostały konkursy: Student Recording Competition oraz 

Student Design Competition. W konkursie Design srebrny medal uzyskał zespół 

w składzie: Adam Kurowski, Maciej Blaszke, i Szymon Zaporowski. W konkursie 

Recording Competition w kategorii Sound for Visual Media studenci: Damian Koszewski, 

Mateusz Gnys oraz Dustin Hartka uzyskali brązowy medal. 

 Doktorantka WETI, mgr inż. Karolina Marciniuk w 2017 roku uzyskała nagrodę best 

paper w kategorii Traffic Monitoring za wygłoszenie referatu pt. Traffic Noise Analysis 

Applied to Automatic Vehicle Counting and Classification. 

 W roku 2018, student Aleksander Jereczek zajął I miejsce w organizowanym przez NOT 

Konkursie za Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterska i Inżynierską w obszarze nauk 

technicznych za projekt pt. Zbadanie możliwości symulacyjnych „mininet” pod kątem 

wsparcia protokołów NETCONF i RESTCONF (opiekunem pracy był dr hab. inż. 

Sylwester Kaczmarek). 

1.3. Efekty kształcenia 

Efekty kształcenia nabywane w trakcie studiów dla kierunku Elektronika 

i telekomunikacja (EiT) są zgodne z: 
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1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011 nr 253 

poz. 1520, str. 14777-14779. 

Dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 

w semestrze zimowym oraz studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 

w semestrze letnim efekty te są zgodne także z: 

2. Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

3. Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw. 

4. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. 

w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej. 

5. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych 

dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4, poziomy 6-8. 

6. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów. 

Zakładane efekty kształcenia dotyczą dziedziny nauk technicznych, dyscypliny 

elektronika oraz telekomunikacja dla profilu ogólnoakademickiego i mają odniesienia do 

wszystkich wymaganych charakterystyk poziomów PRK. Efekty te wiążą się również 

z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych i kwalifikacjami inżynierskimi 

osiąganymi zarówno w czasie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia. 

A. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia 

Kluczowymi, kierunkowymi efektami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia 

jest znajomość w zaawansowanym stopniu:  

1) matematyki w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania prostych 

zagadnień związanych z kierunkiem studiów, a także umiejętność doboru oraz 

stosowaniu właściwych metod i narzędzi; 

2) fizyki w zakresie znajomości w zaawansowanym stopniu wybranych praw i zjawisk 

fizycznych oraz metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi, 

stanowiące podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk technicznych, związaną 

z kierunkiem Elektronika i telekomunikacja, a także umiejętność rozwiązywania 

złożonych i nietypowych problemów, wykorzystując wiedzę z fizyki, w zmiennych i nie 

w pełni przewidywalnych warunkach; 

3) budowy i zasad działania komponentów i systemów elektronicznych 

i telekomunikacyjnych, w tym teorii, metod i złożonych zależności między nimi oraz 

wybranych zagadnień szczegółowych – właściwych dla programu kierunku Elektronika 

i telekomunikacja, a także umiejętność analizy działania elementów, układów i systemów 

elektronicznych i telekomunikacyjnych, wykonywania pomiarów ich parametrów 

i badania charakterystyk technicznych oraz umiejętność projektowania, zgodnie z zadaną 

specyfikacją oraz wykonywania typowych prostych urządzeń i systemów elektronicznych 

i telekomunikacyjnych, realizacji procesu, używając odpowiednio dobranych metod, 

technik, narzędzi i materiałów, korzystając ze standardów i norm inżynierskich, stosując 

właściwe dla kierunku studiów technologie i wykorzystując doświadczenie zdobyte 

w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską; 

4) zasad, metod i technik programowania oraz zasad tworzenia oprogramowania 

komputerów albo programowania urządzeń lub sterowników wykorzystujących 

mikroprocesory albo elementy lub układy programowalne, specyficznych dla 

kierunku Elektronika i telekomunikacja, a także umiejętność organizacji pracy systemów 

wykorzystujących komputery lub te urządzenia oraz umiejętność wykorzystania tej 
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wiedzy, w tym dobru i zastosowania właściwych metod i narzędzi programistycznych 

w tworzeniu oprogramowania komputerów albo programowania urządzeń lub 

sterowników wykorzystujących mikroprocesory albo elementów lub układów 

programowalnych, charakterystycznych dla tego kierunku studiów; 

5) metod wspomagania procesów i funkcji, specyficznych dla kierunku Elektronika 

i telekomunikacja oraz umiejętność doboru metod wspomagania procesów i funkcji, 

planowania i przeprowadzania eksperymentów, specyficznych dla tego kierunku, w tym 

pomiarów i symulacji komputerowych oraz interpretowania uzyskanych wyników 

i wyciągania wniosków, a także umiejętność przy identyfikacji i formułowaniu 

specyfikacji zadań inżynierskich związanych z elektroniką i telekomunikacją oraz ich 

rozwiązywaniu: 

− wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych, 

− dostrzegania ich aspektów systemowych i pozatechnicznych, 

− dokonywania wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań 

i podejmowanych działań inżynierskich; 

6) podstawowych procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów specyficznych dla elektroniki i telekomunikacji oraz umiejętność krytycznej 

analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, oceny tych 

rozwiązań, a także wykorzystania zdobytych w środowisku zajmującym się zawodowo 

działalnością inżynierską doświadczeń związanych z utrzymaniem urządzeń, typowych 

obiektów i systemów technicznych elektronicznych i telekomunikacyjnych; 

7) fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji oraz podstawowych 

ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań różnych rodzajów działań 

związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym podstawowych pojęć i zasad 

z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; 

8) definicji błędu i niepewności pomiaru, metod pomiarowych, a w tym cyfrowych 

metod pomiarów czasu, częstotliwości i fazy, właściwości przetworników oraz systemów 

przetwarzania sygnałów metodami cyfrowymi; 

9) parametrów, funkcji oraz metod analizy, projektowania i optymalizacji 

analogowych oraz cyfrowych układów i systemów elektronicznych; 

10) języków programowania i języków opisu sprzętu, a także metod syntezy układów 

kombinacyjnych i sekwencyjnych oraz układów programowalnych; 

11) charakterystyk kanałów telekomunikacyjnych, metod zabezpieczania informacji, 

systemów modulacyjnych, sposobów dostępu do kanału; 

12) pojęć dotyczących techniki przesyłania sygnałów, funkcjonowania sieci 

telekomunikacyjnych i usług multimedialnych oraz zasad ich świadczenia. 

Kluczowymi, kierunkowymi efektami kształcenia jest także umiejętność:  

13) samodzielnego planowania własnego uczenia się przez całe życie, w tym 

wykorzystując zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), oraz 

komunikowania się z otoczeniem, stanowczego uzasadniania swojego stanowiska, 

brania udziału w debacie, przedstawiania i oceny różnych opinii i stanowiska oraz 

dyskutowania o nich, a także komunikowania się z użyciem specjalistycznej 

terminologii związanej z elektroniką i telekomunikacją; 

14) planowania i organizowania pracy – indywidualnej oraz w zespole; 

15) identyfikowania architektury sieci telekomunikacyjnych, rozróżniania ich obszarów 

i elementów funkcjonalnych, oceny jakości realizacji usług oraz dokonywania obliczeń 

parametrów elementów funkcjonalnych. 

Ponadto kluczowymi, kierunkowymi efektami kształcenia jest wiedza, umiejętności 

i kompetencje społeczne związane z:  
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16) językami obcymi, w tym związane ze: znajomością struktur gramatycznych oraz 

obszarów leksykalnych niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym w zakresie 

języka ogólnego oraz specjalistycznego związanego z elektroniką i telekomunikacją, 

umiejętnością poprawnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego oraz 

w środowisku akademickim i zawodowym, a także pozyskiwania i przetwarzania 

informacji w języku obcym dotyczących elektroniki i telekomunikacji oraz środowiska 

akademickiego, a także gotowością podejmowania współpracy w studenckim zespole 

międzynarodowym oraz uczestniczenia w wykładach, seminariach, laboratoriach 

prowadzonych w języku obcym; 

17) kulturą fizyczną, anatomią i fizjologią oraz uznaniem aktywności fizycznej, jako 

składnika szeroko rozumianej kultury, umiejętnością ruchową pozwalającą na włączenie 

się w prozdrowotny styl życia z wyborem aktywności w zależności od wieku 

i wykonywanego zawodu oraz kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej, 

a także analizą poziomu własnej sprawności fizycznej i układaniem planu treningowego 

umożliwiającego poprawę sprawności ruchowej w różnych jej aspektach, zapewniając 

możliwość wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej 

z elektroniką i telekomunikacją oraz uzyskania psychicznego odprężenia. 

W czasie studiów studenci nabywają efekty dotyczące kompetencji społecznych nie 

tylko związane z językami obcymi i wychowaniem fizycznym (przedstawione powyżej). 

Pozostałymi kluczowymi kompetencjami społecznymi są: 

18) gotowość do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania 

w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny 

działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których 

uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań, do 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 

− przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,  

− dbałości o dorobek i tradycje zawodu; 

19) gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; 

20) gotowość do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

Efekty kształcenia w czasie studiów pierwszego stopnia uzyskiwane są w procesie 

kształcenia podczas zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, w czasie 

konsultacji i w czasie pracy własnej. Część efektów kształcenia uzyskiwana jest również 

podczas obowiązkowych praktyk zawodowych. Ważnym aspektem procesu kształcenia jest 

obieralność modułów zajęć. Obieralność w czasie studiów pierwszego stopnia kierunku 

Elektronika i telekomunikacja występuje w dwóch etapach: w ramach wyboru strumienia 

elektronika albo telekomunikacja po czwartym semestrze oraz w czasie wyboru profilu 

kształcenia po piątym semestrze. Obieralność występuje również w czasie zajęć związanych 

z realizacją dyplomu inżynierskiego i seminariów dyplomowych (dyplomy mogą być 

realizowane w dowolnej katedrze, niekoniecznie w katedrze prowadzącej zajęcia związane 

z danym profilem kształcenia). Większość zajęć (tj. powyżej 50%) przygotowuje studentów 

także do prowadzenia w przyszłości badań naukowych. Są to przede wszystkim wykłady, 

zajęcia laboratoryjne i seminaria, a zwłaszcza zajęcia związane z realizacją dyplomu 

inżynierskiego, w czasie których studenci rozwiązują problemy inżynierskie związane 

z działalnością naukową katedry odpowiedzialnej za profil kształcenia. W czasie tych zajęć 

studenci mają kontakt z osobami prowadzącymi badania naukowe, poznają występujące 

problemy naukowe i często uczestniczą w czasie dyskusji nad ich rozwiązywaniem, 

w szczególności kiedy w czasie realizacji dyplomu inżynierskiego rozwiązywany jest 
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problem na potrzeby prowadzonych badań naukowych. Bardzo ważnym aspektem 

przygotowania studentów do prowadzenia w przyszłości badań naukowych są również 

uzyskiwane efekty kształcenia związane z naukami podstawowymi (dla kierunku 

Elektronika i telekomunikacja są to efekty wymienione w punktach 1) i 2), dotyczące wiedzy 

i umiejętności jej wykorzystania z zakresu matematyki i fizyki). Znajomość matematyki jest 

niezbędna w czasie prowadzenia prac naukowych o charakterze teoretycznym, a znajomość 

fizyki w poszukiwaniu rozwiązań technicznych, w których odkrycia naukowe z fizyki mogą 

mieć praktyczne zastosowanie. Efekty kształcenia z zakresu matematyki są uzyskiwane 

w czasie wykładów i ćwiczeń z wielu przedmiotów o dużej łącznej liczbie punktów ECTS, 

w tym na przedmiotach: analiza matematyczna (6 p. ECTS), analiza matematyczna II (5 p. 

ECTS), algebra liniowa (3 p. ECTS), matematyka elementarna (6 p. ECTS), metody 

probabilistyczne i statystyka (3 p. ECTS), a także na przedmiotach, w których nauczanie 

metod matematycznych stanowi znaczącą część przekazywanego materiału dydaktycznego, 

np. technika obliczeniowa i symulacyjna (4 p. ECTS), obwody i sygnały (4 p. ECTS). 

Natomiast z fizyki na przedmiotach: fizyka (4 p. ECTS), podstawy elektrodynamiki (4 p. 

ECTS), pola i fale elektromagnetyczne (2 p. ECTS), a także na przedmiotach, w których 

w znacznym stopniu przekazywana jest wiedza z fizyki, np. elementy elektroniczne (4 p. 

ECTS), optoelektronika (3 p. ECTS), anteny i propagacja fal (2 p. ECTS). 

Ponieważ w czasie studiów pierwszego stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja 

kształceni są studenci, którzy po ich ukończeniu otrzymują tytuł inżyniera, uzyskiwane 

w tym czasie efekty kształcenia w dużej części muszą być związane z kompetencjami 

inżynierskimi w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Kompetencje te 

studenci nabywają przede wszystkim, uzyskując efekty kształcenia wymienionych 

w punktach od 3) do 6) i od 8) do 12), które w programie kształcenia bezpośrednio odwołują 

się do wymaganych charakterystyk poziomów PRK związanych z kompetencjami 

inżynierskimi, wymienionymi w Dzienniku Ustaw z 2016 r., pozycja 1584. Efekty te studenci 

uzyskują w czasie licznych zajęć prowadzących do uzyskania tych efektów podczas 

wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów, a także obowiązkowych praktyk 

zawodowych. Najważniejszym testem uzyskania tych efektów są egzaminy i zaliczenia tych 

przedmiotów oraz wykonanie i zaliczenie projektu inżynierskiego na ostatnim semestrze 

studiów. 

B. Efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia 

Efekty kształcenia na studiach drugiego stopnia są podobne do efektów kształcenia na 

studiach pierwszego stopnia, dlatego, dla zwięzłości, podane będą poniżej jedynie różnice 

między tymi efektami: 

1) Na studiach drugiego stopnia student uzyskuje efekty kształcenia z zakresu nauk 

humanistycznych lub społecznych: zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk 

humanistycznych, społecznych, ekonomii i prawa, specyficzną dla elektroniki 

i telekomunikacji, umiejętność jej wykorzystania do rozwiązywania problemów i jest 

gotów wyjaśnić potrzebę korzystania z tej wiedzy w funkcjonowaniu w środowisku 

społecznym; 

2) Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności wymienione w punktach od 1) do 7) 

na studiach drugiego stopnia uzyskiwane są w pogłębionym stopniu w stosunku do 

efektów uzyskanych w czasie kształcenia na studiach pierwszego stopnia; 

3) Efekty kształcenia dotyczące kompetencji społecznych wymienione w punktach 18) i 20) 

są na studiach drugiego stopnia w stosunku do efektów osiąganych na studiach 

pierwszego stopnia rozszerzone o gotowość tworzenia i rozwijania wzorów właściwego 

postępowania w środowisku pracy i życia, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:  

− rozwijania dorobku zawodu,  
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− podtrzymywania etosu zawodu,  

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad; 

4) Efektami kształcenia uzyskiwanymi na studiach drugiego stopnia i związanymi 

z językami obcymi są umiejętności płynnej komunikacji w sytuacjach życia 

codziennego w środowisku akademickim i zawodowym oraz sprawnego pozyskiwania 

i przetwarzania informacji w języku obcym dotyczących tego środowiska oraz 

elektroniki i telekomunikacji; 

5) Na studiach drugiego stopnia nie wyróżnia się efektów związanymi z zagadnieniami 

wymienionymi na pozycjach od 8) do 12) oraz 17). 

Efekty kształcenia w czasie studiów drugiego stopnia na kierunku Elektronika 

i telekomunikacja uzyskiwane są w procesie kształcenia podczas zajęć w bezpośrednim 

kontakcie z nauczycielami akademickimi, w czasie konsultacji i w czasie pracy własnej. 

Program kształcenia w czasie studiów drugiego stopnia nie przewiduje obowiązkowych 

praktyk zawodowych, jednak przewidywany jest w formie modułu opcjonalnego 

długoterminowy staż badawczo-przemysłowy o czasie trwania min. 26 tygodni. Staż 

odbywa się w oparciu o Regulamin długoterminowego stażu badawczo-przemysłowego. 

Obieralność modułów na drugim stopniu kształcenia dokonywana jest wraz z wyborem 

specjalności. Aby zwiększyć możliwości wyboru zajęć, na drugim stopniu studiów 

wprowadzone są obieralne moduły specjalności uzupełniającej. Każdy student w czasie 

studiów musi wybrać sobie taki moduł, na który składają się wybrane przedmioty z innych 

specjalności oferowanych dla kierunku Elektronika i telekomunikacja. Obieralność zajęć 

występuje również w module przedmiotów humanistycznych oferowanych dla wszystkich 

studentów Politechniki Gdańskiej. Na ten moduł składają się przedmioty dotyczące filozofii, 

językoznawstwa, historii, społecznych aspektów związanych z techniką i inne. Ważnym 

przedmiotem z punktu widzenia obieralności jest projekt grupowy. W ramach tego 

przedmiotu studenci mogą wybrać projekt związany nie tylko z kierunkiem Elektronika 

i telekomunikacja, ale także z dowolnym kierunkiem prowadzonym przez Wydział 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (tj. z kierunkiem 

Automatyka i robotyka, Informatyka, Inżynieria biomedyczna albo Technologie kosmiczne 

i satelitarne). Obieralność występuje również w czasie zajęć związanych z realizacją dyplomu 

magisterskiego i seminariów dyplomowych (dyplomy mogą być realizowane w dowolnej 

katedrze, niekoniecznie w katedrze prowadzącej zajęcia związane z daną specjalnością 

kształcenia). Większość zajęć (tj. powyżej 50%) przygotowuje studentów także do 

prowadzenia w przyszłości badań naukowych. Są to przede wszystkim wykłady, zajęcia 

laboratoryjne i seminaria, a zwłaszcza zajęcia związane z realizacją dyplomu magisterskiego, 

którego realizacja związana jest zawsze z działalnością naukową pod ścisłym nadzorem 

pracownika naukowego ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora. 

Bardzo ważnym aspektem przygotowania studentów do prowadzenia w przyszłości badań 

naukowych są również uzyskiwane efekty kształcenia związane z wiedzą i umiejętnościami 

jej wykorzystania z zakresu matematyki. Efekty te są uzyskiwane przede wszystkim na 

przedmiotach: matematyka (6 p. ECTS) oraz metody numeryczne w EiT (3 p. ECTS), a także 

teoria informacji i kodowania (2 p. ECTS). Do prowadzenia badań naukowych w znaczącym 

stopniu przyczyniają się efekty kształcenia związane z fizyką. Na drugim stopniu studiów 

studenci zdobywają nową wiedzę z fizyki w ramach przedmiotu technika światłowodowa 

i fotonika (2 p. ECTS), na którym poznają takie zagadnienia jak oddziaływanie materii na 

propagujące światło, optyczne zjawiska nieliniowe i ich znaczenie w układach 

światłowodowych i fotonicznych oraz inne.  

Ponieważ w czasie studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja 

kształcimy studentów, którzy po jego ukończeniu otrzymują tytuł zawodowy magistra 
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inżyniera, uzyskiwane w tym czasie efekty kształcenia w dużej części muszą być związane 

z kompetencjami inżynierskimi w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Przede wszystkim kompetencji inżynierskich studenci drugiego stopnia studiów uzyskują 

w czasie studiów pierwszego stopnia (na drugi stopień studiów Elektronika i telekomunikacja 

przyjmowane są jedynie osoby z tytułem inżyniera). Kompetencje te studenci nabywają 

również, uzyskując efekty kształcenia wymienionych w punktach od 3) do 6), które 

w programie kształcenia bezpośrednio odwołują się do wymaganych charakterystyk 

poziomów PRK związanych z kompetencjami inżynierskimi, wymienionymi w Dzienniku 

Ustaw z 2016 r., pozycja 1584. Efekty te studenci uzyskują w czasie licznych zajęć 

prowadzących do uzyskania tych efektów podczas wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, 

projektów (w tym w ramach projektu grupowego) i seminariów. 

2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

2.1. Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja trwają 

7 semestrów w wymiarze 2 641 godzin, a liczba punktów ECTS wynosi 211, co jest zgodne 

z PRK Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na pierwszych czterech semestrach 

student otrzymuje wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. 

Następnie dokonuje wyboru jednego z dwóch strumieni: Elektroniki albo Telekomunikacji. 

Nauka jest kontynuowana w semestrze 5 i 6 według oddzielnych programów każdego ze 

strumieni, gdzie otrzymuje wiedzę specjalistyczną typową dla tych strumieni. W ramach 

strumieni w semestrze 6 następuje profilowanie, ściśle związane z wyborem katedry. Katedry 

profilujące dla strumienia Elektronika prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie 

dyscypliny elektronika, natomiast katedry profilujące dla strumienia telekomunikacja – 

w zakresie dyscypliny telekomunikacja. Projekt dyplomowy inżynierski może być 

realizowany w dowolnej katedrze na WETI. Realizacja projektów dyplomowych w wielu 

przypadkach jest związana z pracami badawczymi prowadzonymi przez katedry w ramach 

projektów finansowanych np. przez NCN, NCBiR i EU. Również liczne prace są realizowane 

na zamówienie i we współpracy z firmami z branży elektroniki i telekomunikacji. 

Szczegółowe treści kształcenia znajdują się pod linkiem do informatora ECTS 

[https://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow]. 

Wiedza specjalistyczna otrzymywana na strumieniu Elektronika dotyczy: pomiarów 

wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów 

scalonych, techniki światłowodowej, mikrokontrolerów i mikrosystemów, filtrów cyfrowych, 

metod projektowania i technik realizacji, języków projektowania HDL, procesorów 

sygnałowych, interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji informacji, 

metod przetwarzania obrazów, konwerterów mocy, techniki laserowej, techniki antenowej, 

inżynierii mikrofalowej, kompatybilności elektromagnetycznej. 

Wiedza specjalistyczna otrzymywana na strumieniu Telekomunikacja związana jest z: 

podstawami systemów informacyjnych, sygnałami telekomunikacyjnymi, projektowaniem 

systemów bezprzewodowych, systemami radiokomunikacyjnymi, technikami transmisji 

i komutacji, sieciami komputerowymi, podstawami inżynierii ruchu telekomunikacyjnego, 

przetwarzaniem dźwięków i obrazów, systemami operacyjnymi, zastosowaniem procesorów 

sygnałowych, techniką światłowodową w telekomunikacji, systemami i architekturami NGN, 

systemami i terminalami multimedialnymi, radarami i sonarami, inteligentnymi systemami 

decyzyjnymi, telemonitoringiem środowiska i systemami GIS, podstawami radiofonii 

i telewizji. 

Charakterystyka kształcenia na profilach strumienia Elektronika: 
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1) Inżynieria mikrofalowa i antenowa – przygotowuje przyszłych inżynierów do 

projektowania i obsługi nowoczesnych układów i urządzeń wykorzystujących fale 

radiowe, a także do tworzenia bezprzewodowych systemów wbudowanych. Katedra 

zapewnia dostęp do najnowszej generacji sprzętu pomiarowego (analizatory sieci/widma 

sygnałów, oscyloskopy i komora bezechowa do badania anten pracujących do 

kilkudziesięciu GHz) oraz oprogramowania CAD (ADS, FEKO, HFSS, Altium 

Designer). 

2) Optoelektronika – w ramach profilu studenci zdobywają szeroki zasób wiedzy 

i umiejętności z zakresu zastosowań optoelektroniki i elektroniki w układach i systemach 

elektronicznych i optoelektronicznych, optycznych metodach pomiarowych oraz 

transmisji i przetwarzaniu informacji. Dodatkowo zdobywają także umiejętności 

zastosowania metod komputerowych w procesie realizacji układów i urządzeń 

optoelektronicznych i elektronicznych. 

3) Komputerowe systemy elektroniczne – uczą zarówno modelowania, konstrukcji 

i organizacji systemów z uwzględnieniem wymaganej niezawodności i kompatybilności 

elektromagnetycznej, jak też ich oprogramowania za pomocą nowoczesnych narzędzi 

programistycznych; obejmują różne systemy poczynając od mikrosystemów 

realizowanych na mikrokontrolerach, poprzez systemy wbudowane, aż do 

makrosystemów wykorzystujących sieci komputerowe. 

4) Systemy mikroelektroniczne – przedmioty tworzące profil kształcenia dotyczą 

projektowania mikroelektronicznych systemów programowalnych i wbudowanych, 

zastosowań FPGA i mikroprocesorów, analogowych i cyfrowych układów scalonych 

ASIC, systemów czasu dyskretnego, systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów. 

Absolwenci poznają inżynierskie aspekty projektowania sprzętu i oprogramowania oraz 

nowoczesne oprogramowanie CAD, takie jak CADENCE, VHDL, Verilog, Cypress, 

Spice, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. 

Charakterystyka kształcenia na profilach strumienia Telekomunikacja: 

1) Systemy multimedialne – do najważniejszych treści wykładanych w ramach profilu 

należą: zagadnienia związane z zastosowaniami cyfrowego przetwarzania sygnałów 

i obrazów, organizowaniem przekazu multimedialnego, technologią realizacji nagrań 

i techniką nagłośnieniową, systemami interaktywnymi, projektowaniem systemów 

akustycznych i wizyjnych, zwłaszcza w kontekście opracowywania rozwiązań, urządzeń 

i wytwarzania aplikacji multimedialnych. 

2) Systemy i sieci radiokomunikacyjne – przygotowanie zawodowe w zakresie: 

radiokomunikacji komórkowej i trankingowej, radiokomunikacji ruchomej lądowej, 

morskiej i lotniczej, radiokomunikacji osobistej, bezprzewodowych systemów transmisji 

danych, radiofonii i telewizji cyfrowej. 

3) Sieci teleinformacyjne – absolwent tego profilu otrzymuje niezbędną wiedzę 

i umiejętności inżynierskie w zakresie analizy i projektowania nowoczesnych 

i przyszłych sieci oraz jej elementów funkcjonalnych, realizowanych w technologii Voice 

over IP, Internetu Następnej Generacji, Generalized MPLS, Dense WDM i Software 

Defined Networks przeznaczonych do przenoszenia informacji multimedialnych na 

potrzeby społeczeństwa informacyjnego. 

4) Urządzenia elektroniki morskiej – programowanie komputerów przemysłowych 

i systemów wbudowanych w oparciu o aktualne standardy; projektowanie systemów 

wbudowanych wyposażonych w sensory i elementy wykonawcze; projektowanie 

systemów zdalnego wykrywania i lokalizacji obiektów; dokumentowanie procesu 

wytwarzania systemów wbudowanych. 
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Studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja trwają 3 semestry 

w wymiarze 945 godzin, a liczba punktów ECTS wynosi 91, co jest zgodne z PRK 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student otrzymuje wiedzę w zakresie 

przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalności dyplomowania. Podobnie jak na 

pierwszym stopniu tak i na drugim stopniu katedry specjalizujące dla strumienia Elektronika 

prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie dyscypliny elektronika, natomiast 

katedry specjalizujące dla strumienia Telekomunikacja – w zakresie dyscypliny 

telekomunikacja. Od samego początku student wybiera jedną z oferowanych specjalności 

podstawowych i jedną specjalność uzupełniającą. Wymiar godzinowy przedmiotów tych 

specjalności wynosi odpowiednio 315 i 165. Specjalność podstawowa jest bezpośrednio 

związana z wyborem katedry w której jest realizowana praca dyplomowa magisterska. 

Szczegółowe treści kształcenia znajdują się pod linkiem do informatora ECTS 

[https://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow].  

Wiedza podstawowa i kierunkowa obejmuje: matematykę, procesy losowe, metody 

numeryczne, projektowanie oprogramowania systemów, technikę światłowodową i fotonikę, 

programowalne układy cyfrowe, bezpieczeństwo systemów informacyjnych, teorię informacji 

i kodowania, niezawodność i diagnostykę. W dalszej części zostanie przedstawiona krótka 

charakterystyka poszczególnych specjalności. 

Charakterystyka kształcenia na specjalnościach z Elektroniki: 

1) Inżynieria komunikacji bezprzewodowej - kształci specjalistów przygotowanych do 

projektowania zarówno nowoczesnych układów i urządzeń stosowanych we 

współczesnych systemach wykorzystujących fale radiowe, jak i bezprzewodowych 

systemów wbudowanych. Absolwenci potrafią sprawnie obsługiwać nowoczesne 

środowiska symulacyjne (CAD) i pomiarowe (CAM) w zakresie elementów, układów 

oraz systemów, a także tworzyć oprogramowanie dla mikromodułów komunikacyjnych, 

urządzeń mobilnych oraz konstruować kompletne systemy wbudowane. 

2) Komputerowe systemy elektroniczne - dotyczą obszernej i spójnej problematyki 

systemów elektronicznych: pomiarowych, diagnostycznych, alarmowych, identyfikacji 

osób i towarów, elektroniki samochodowej, monitorujących, systemów jakości produkcji, 

elektronizujących wyroby i innych; tę szeroką klasę systemów nazywa się obecnie 

infosystemami elektronicznymi. 

3) Optoelektronika - specjalność obejmuje szeroki zasób wiedzy i umiejętności z dziedziny 

optoelektroniki i fotoniki pozwalający na twórcze działanie w telekomunikacji optycznej 

oraz wykorzystanie w optycznych i światłowodowych sensorach wielkości fizycznych 

i chemicznych, układach optycznych i fotonicznych. Studenci zdobywają również 

umiejętności projektowania i realizacji układów, urządzeń oraz systemów 

optoelektronicznych i elektronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. 

4) Systemy mikroelektroniczne - studia na specjalności dostarczają wiedzy w zakresie metod 

projektowania mikroelektronicznych systemów wbudowanych, zastosowań procesorów 

sygnałowych, cyfrowych i analogowych układów scalonych, systemów 

mikroelektromechanicznych (MEMS), techniki zintegrowanych układów systemów 

jednoukładowych (System on Chip), umiejętności projektowania układów scalonych dla 

systemów bezprzewodowych, filtrów scalonych czasu ciągłego i zintegrowanych sieci 

sensorowych. 

Charakterystyka kształcenia na specjalnościach z Telekomunikacji: 

1) Inżynieria dźwięku i obrazu – zakres kształcenia na specjalności obejmuje: 

zaawansowaną technologię studyjną, cyfrowe przetwarzanie sygnałów foniczno-

wizyjnych, inteligentne metody obliczeniowe, akustykę mowy i akustykę muzyczną, 

analizę i syntezę dźwięku i obrazu, miernictwo akustyczne oraz teleinformatyczne 
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zastosowania technik multimedialnych w radiofonii i TV, w technice komputerowej, 

w telemedycynie, ochronie środowiska i w systemach bezpieczeństwa, zwłaszcza 

w obszarze aplikacji związanych z ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturalnego, 

biometrią, informatyzacją ruchu drogowego i in. 

2) Sieci i systemy teleinformacyjne – absolwent tej specjalności otrzymuje wiedzę 

i umiejętności w zakresie rozwoju i badań nowoczesnych i przyszłych systemów oraz 

aplikacji wchodzących w skład sieci przeznaczonych dla potrzeb przenoszenia informacji 

oraz komunikacji społeczeństwa informacyjnego z różnicowaniem i gwarancją jakości 

oraz bezpieczeństwa usług, w którym jako podstawowa wykorzystywana jest technologia 

Voice over IP, Internet Następnej Generacji, Generalized MPLS, Dense WDM, Software 

Defined Networks. 

3) Systemy i sieci radiokomunikacyjne – przygotowanie zawodowe w zakresie: systemów 

i sieci telekomunikacyjnych zwłaszcza radiokomunikacji komórkowej i trankingowej, 

radiokomunikacji ruchomej lądowej, morskiej i lotniczej, radiokomunikacji osobistej, 

bezprzewodowych systemów transmisji danych, radiofonii i telewizji cyfrowej, 

projektowania usług w komercyjnych i dedykowanych sieciach radiokomunikacyjnych, 

satelitarnych i naziemnych systemów radionawigacyjnych. 

4) Systemy elektroniki morskiej – projektowanie, programowanie i uruchamianie systemów 

wbudowanych czasu rzeczywistego, w oparciu o aktualne standardy; projektowanie, 

symulacja komputerowa i uruchamianie systemów przetwarzania sygnałów, w tym 

określanie jakości detekcji i estymacji parametrów obiektu w systemach 

echolokacyjnych. 

W procesie kształcenia tradycyjne metody nauczania wspomagane są elementami e-

learningu. Na uczelnianej platformie e-Nauczanie znajduje się łącznie 27 kursów 

przeznaczonych dla studentów I stopnia i II stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja. 

Następuje sukcesywny rozwój tych metod nauczania - przygotowywane są zajęcia w całości 

e-learningowe. Uczelnia zapewnia profesjonalne wsparcie metodyczne i techniczne w postaci 

kursów dla nauczycieli korzystających z metod e-learningowych. 

Stosowane metody kształcenia oprócz przekazywania treści, stosowania aktywizujących 

form pracy, stymulują studentów do samodzielnego uczenia się, dzięki czemu możliwe jest 

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Do tego celu wykorzystywana jest platforma 

moodle: eNauczanie PG [https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/]. Do platform mają dostęp 

zarówno nauczyciele oraz studenci realizujący dany przedmiot. W ramach kursów studenci 

mają dostęp do informacji o przedmiotach i materiałów wspierających proces nauczania 

(slajdy z wykładów, skrypty, materiały pomocnicze). Platforma moodle stanowi wygodną 

formę szybkiej komunikacji pomiędzy nauczycielami i studentami. Dla części przedmiotów 

platforma moodle wspiera realizację projektów oraz zaliczeń. W przypadku projektów 

studenci wgrywają pliki dokumentujące realizację poszczególnych etapów prowadzonych 

przez nich prac. Nauczyciel może w wygodny sposób nadzorować terminowość realizacji 

zadań przez studentów. Część nauczycieli wykorzystuje platformy moodle też do 

prowadzenia zaliczeń (realizowanych jedynie lokalnie na Uczelni, przy obecności 

prowadzącego). Zaliczenia takie studenci piszą fizycznie na uczelni (zamiast na kartce piszą 

za pomocą komputera), w laboratorium komputerowym pod nadzorem prowadzących. 

Studenci po zalogowaniu do platformy mają możliwość przystąpienia do zaliczenia. Forma 

pytań może być otwarta (student odpowiada pisemnie na określone pytania) lub zamknięta 

(student wybiera jedną lub kilka poprawnych odpowiedzi z gotowej listy). Taka forma 

zaliczeń skraca czas prowadzenia zaliczeń (w przypadku pytań zamkniętych pytania są 

oceniane automatycznie), co skraca proces sprawdzania (znika problem nieczytelnego pisma 

studentów). Po ocenieniu przez prowadzącego odpowiedzi na pytania otwarte studenci mają 

wgląd w swoje prace i mogą wyjaśnić z prowadzącym ewentualne niejasności. 
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Indywidualizacja procesu kształcenia nie jest ograniczona jedynie do zagwarantowanej 

w Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej 

[https://eti.pg.edu.pl/documents/1115629/30371736/regulamin%20PG] – Zal_2_1.pdf 

obieralności specjalności podstawowej i uzupełniającej, przedmiotów i modułów 

programowych. Zgodnie z wymienionym wyżej regulaminem (punkt VI, §16, str. 10) student 

może studiować według indywidualnego programu studiów bądź indywidualnego planu 

studiów na zasadach określonych przez dziekana. Prodziekan ds. organizacji studiów może 

wyrazić zgodę na studia z indywidualnym programem studiów studentom, którzy: uzyskali 

wysoką średnią po 1 semestrze (lub następnych) albo chcą studiować w ramach 

indywidualnych studiów międzyobszarowych obejmujących co najmniej dwa obszary 

kształcenia, a program tych studiów został określony w ten sposób, że umożliwia uzyskanie 

dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów. Dobór przedmiotów w indywidualnym 

programie studiów następuje z zachowaniem ustalonych dla danego kierunku efektów 

kształcenia, a dla indywidualnych studiów międzyobszarowych z zachowaniem efektów 

kształcenia w co najmniej dwóch obszarach kształcenia. Prodziekan powołuje opiekuna 

studenta realizującego indywidualny program studiów.  

Odpowiedni dla sprawy prodziekan może wyrazić zgodę na studiowanie zgodnie 

z indywidualnym planem studiów studentom, którzy w szczególności:  

 odbywają część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych;  

 studiują na więcej niż jednym kierunku studiów; 

 zmienili kierunek studiów lub wydział; 

 są osobami niepełnosprawnymi o określonym stopniu i charakterze niepełnosprawności;  

 powtarzają semestr i mają możliwość realizowania przedmiotów z semestrów wyższych;  

 powracają z urlopu dziekańskiego, wznawiają studia, przenoszą się z innej uczelni,  

 nie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie z planem studiów ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzony dokumentacją medyczną; 

 uprawiają sport i mają osiągnięcia na szczeblu krajowym i wyższym;  

 działają w organizacjach studenckich na szczeblu uczelnianym i wyższym; 

 oraz kobieta w ciąży i młodym rodzicom. 

Ponadto na wniosek studenta studiów drugiego stopnia możliwe jest wydłużenie 

studiów o dodatkowy semestr, na którym student odbywa długoterminowy staż badawczo-

przemysłowy. Stażowi badawczo-przemysłowemu przyporządkowuje się 30 punktów ECTS. 

Warunki uzyskania zgody i realizacji stażu określa odrębny regulamin zatwierdzony przez 

rektora. Zgodę na realizację stażu wydaje prodziekan ds. organizacji studiów.  

Szczególną opieką na Wydziale ETI otaczane są osoby niepełnosprawne. Budynki 

Politechniki Gdańskiej, w tym WETI wyposażono w urządzenia techniczne wspomagające 

niepełnosprawnych, co umożliwia ich swobodny dostęp do wszystkich sal wykładowych 

i laboratoryjnych. W roku 2018 na uczelnianej platformie e-learningowej, w ramach grupy 

kursów prowadzonych przez WETI został uruchomiony kurs “nauczanie indywidualne” 

stanowiący nadrzędny katalog dla przedmiotów dedykowanych osobom ze stopniem 

niepełnosprawności uniemożliwiającym edukację w trybie innym niż zdalne nauczanie. 

Indywidualizacja ich procesu kształcenia nie kończy się na opracowaniu indywidualnego 

programu studiów. Indywidualizacji podlegają również metody kształcenia dostosowane do 

stopnia niepełnosprawności studenta. W takich przypadkach stosowane są organizacja 

indywidualnych zajęć oraz organizacja zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia na 

odległość, dostosowanie harmonogramu zajęć do możliwości percepcyjnych 

i komunikacyjnych studenta z niepełnosprawnością. Indywidualny program kształcenia 

i formy jego realizacji nadzorowane są przez indywidualnego opiekuna wyznaczonego przez 

prodziekana ds. organizacji studiów. W chwili obecnej mamy na Wydziale kilkoro studentów 

niepełnosprawnych o stopniu niepełnosprawności wymagającym poruszania się na wózku po 
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studenta z porażeniem mózgowym, nie opuszczający łóżka, o bardzo ograniczonych 

możliwościach ruchowych. Student ten kończy realizację programu pierwszego semestru. 

Jego proces kształcenia jest realizowany w pełni metodami kształcenia na odległość (student 

mieszka poza granicami Trójmiasta). Realizowany przez niego program jest indywidualny nie 

tylko ze względu na realizowane przedmioty, ale również z uwagi dostosowanie treści 

programowych do ograniczonych możliwości ruchowych studenta. Dostosowanie treści 

programowych oraz modyfikacja materiałów do nauczania na odległość realizowane są ze 

wsparciem finansowym z funduszu „Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom 

i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału 

w procesie kształcenia”. 

Indywidualizacja procesu kształcenia obejmuje nie tylko studentów WETI. Na wydziale 

realizowany jest również (punkt XVIII, §33-§35, str. 19) program uczestniczenia wybitnie 

uzdolnionych uczniów szkół średnich w zajęciach na wybranych przedmiotach. Decyzję 

o wyrażeniu zgody na uczestniczenie ucznia w zajęciach podejmuje prodziekan ds. 

kształcenia po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz dyrektora 

szkoły, do której uczeń uczęszcza. Od trzech lat na WETI program ten realizuje kilku 

uczniów z różnych liceów ogólnokształcących z obszaru Trójmiasta. Uczniowie najczęściej 

decydują się na realizację przedmiotów z zakresu matematyki. 

A. Program studiów dla studiów pierwszego stopnia 

Program studiów dla studiów pierwszego stopnia kierunku Elektronika 

i telekomunikacja realizowany jest w czasie siedmiu semestrów z łączną liczbą godzin w 

programie 5 447, przy łącznej liczbie punktów ECTS 211. W zależności od profilu liczba 

godzin dydaktycznym objętych planem studiów wynosi od 2626 do 2641, natomiast łączna 

liczba godzin w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim (na które składają 

się godziny dydaktyczne objęte planem studiów oraz godziny przeznaczone na konsultacje 

i egzaminy) wynosi od 2 905 do 2 934, co daje procentowy udział tych godzin w przedziale 

od 53,33% do 53,86%. 
Obieralność w czasie studiów pierwszego stopnia kierunku Elektronika 

i telekomunikacja występuje w dwóch etapach: w ramach wyboru strumienia Elektronika albo 

Telekomunikacja po czwartym semestrze oraz w czasie wyboru profilu kształcenia po piątym 

semestrze. Obieralność występuje również w czasie zajęć związanych z realizacją dyplomu 

inżynierskiego i seminariów dyplomowych (dyplomy mogą być realizowane w dowolnej 

katedrze, niekoniecznie w katedrze prowadzącej zajęcia związane z danym profilem 

kształcenia). Większość zajęć (tj. powyżej 50%) przygotowuje studentów także do 

prowadzenia w przyszłości badań naukowych. Są to przede wszystkim wykłady, zajęcia 

laboratoryjne i seminaria, a zwłaszcza zajęcia związane z realizacją dyplomu inżynierskiego, 

w czasie których studenci rozwiązują problemy inżynierskie związane z działalnością 

naukową katedry odpowiedzialnej za profil kształcenia. W czasie tych zajęć studenci mają 

kontakt z osobami prowadzącymi badania naukowe, poznają występujące problemy naukowe 

i często uczestniczą w czasie dyskusji nad ich rozwiązywaniem, w szczególności kiedy 

w czasie realizacji dyplomu inżynierskiego rozwiązywany jest problem na potrzeby 

prowadzonych badań naukowych. Bardzo ważnym aspektem przygotowania studentów do 

prowadzenia w przyszłości badań naukowych są również przedmioty bezpośrednio 

związanymi z naukami podstawowymi – głównie z matematyką i fizyką. Matematyka 

nauczana jest na przedmiotach: analiza matematyczna (6 p. ECTS), analiza matematyczna II 

(5 p. ECTS), algebra liniowa (3 p. ECTS), matematyka elementarna (6 p. ECTS), metody 

probabilistyczne i statystyka (3 p. ECTS), a także na przedmiotach, w których nauczanie 

metod matematycznych stanowi znaczącą część przekazywanego materiału dydaktycznego, 

np. technika obliczeniowa i symulacyjna (4 p. ECTS), obwody i sygnały (4 p. ECTS). 

Natomiast fizyka nauczana jest na przedmiotach: fizyka (4 p. ECTS), podstawy 



Strona 26 z 86 

elektrodynamiki (4 p. ECTS), pola i fale elektromagnetyczne (2 p. ECTS), a także na 

przedmiotach, w których w znacznym stopniu przekazywana jest wiedza z fizyki, np. 

elementy elektroniczne (4 p. ECTS), optoelektronika (3 p. ECTS), anteny i propagacja fal (2 

p. ECTS). 

B. Program studiów dla studiów drugiego stopnia 

Program studiów dla studiów drugiego stopnia kierunku Elektronika i telekomunikacja 

realizowany jest w czasie trzech semestrów z łączną liczbą godzin w programie 2 275, przy 

łącznej liczbie punktów ECTS 91. Liczba godzin dydaktycznym objętych planem studiów 

wynosi 945, natomiast łączna liczba godzin w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

akademickim (na które składają się godziny dydaktyczne objęte planem studiów oraz 

godziny przeznaczone na konsultacje i egzaminy) wynosi 1151, co daje procentowy udział 

tych godzin na poziomie 50,59%. 

Obieralność modułów na drugim stopniu kształcenia dokonywana jest wraz 

z wyborem specjalności. Aby zwiększyć możliwości wyboru zajęć, na drugim stopniu 

studiów wprowadzone są obieralne moduły specjalności uzupełniającej. Każdy student 

w czasie studiów musi wybrać sobie taki moduł, na który składają się wybrane przedmioty 

z innych specjalności oferowanych dla kierunku Elektronika i telekomunikacja. Obieralność 

zajęć występuje również w module przedmiotów humanistycznych oferowanych dla 

wszystkich studentów Politechniki Gdańskiej. Na ten moduł składają się przedmioty 

dotyczące filozofii, językoznawstwa, historii, społecznych aspektów związanych z techniką 

i inne. Ważnym przedmiotem z punktu widzenia obieralności jest projekt grupowy. 

W ramach tego przedmiotu studenci mogą wybrać projekt związany nie tylko z kierunkiem 

Elektronika i telekomunikacja, ale także z dowolnym kierunkiem prowadzonym przez 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (tj. z kierunkiem 

automatyka i robotyka, informatyka, inżynieria biomedyczna albo technologie kosmiczne 

i satelitarne). Obieralność występuje również w czasie zajęć związanych z realizacją 

dyplomu magisterskiego i seminariów dyplomowych (dyplomy mogą być realizowane 

w dowolnej katedrze, niekoniecznie w katedrze prowadzącej zajęcia związane z danym 

profilem kształcenia). Większość zajęć (tj. powyżej 50%) przygotowuje studentów także do 

prowadzenia w przyszłości badań naukowych. Są to przede wszystkim wykłady, zajęcia 

laboratoryjne i seminaria, a zwłaszcza zajęcia związane z realizacją dyplomu magisterskiego, 

którego realizacja związana jest zawsze z działalnością naukową pod ścisłym nadzorem 

pracownika naukowego ze stopniem doktora, doktora habilitowanego lub tytułem profesora. 

Bardzo ważnym aspektem przygotowania studentów do prowadzenia w przyszłości badań 

naukowych są również przedmioty bezpośrednio związane z naukami podstawowymi – 

głównie z matematyką i fizyką. Matematyka przede wszystkim na przedmiotach: matematyka 

(6 p. ECTS) oraz metody numeryczne w EiT (3 p. ECTS), a także teoria informacji 

i kodowania (2 p. ECTS). Na drugim stopniu studiów studenci zdobywają nową wiedzę 

z fizyki w ramach przedmiotu technika światłowodowa i fotonika (2 p. ECTS), na którym 

poznają takie zagadnienia jak oddziaływanie materii na propagujące światło, optyczne 

zjawiska nieliniowe i ich znaczenie w układach światłowodowych i fotonicznych oraz inne. 

Zajęcia zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia prowadzone są 

w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów i seminariów. Liczebność grup 

studenckich zależy od formy zajęć. Maksymalna liczebność ograniczona jest dla wykładów – 

250, ćwiczeń – 36, projektów i seminariów – 27 i laboratoriów – 18. 
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Harmonogram zajęć dla studiów pierwszego stopnia: 

Semestr 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt seminarium razem 

1 165 90 21 40 0 316 30 

2 180 150 45 15 0 390 30 

3 165 120 105 30 0 420 30 

4 180 45 180 15 0 420 31 

5* 180/270 30/60 150/90 30/15 0 390/435 30 

6* 210/135 0 180/165 45/105 0 435/405 30 

7** 75-105 0 45-90 60-105 30 255 30 

* – odpowiednio liczba godzin dla strumienia elektronika i dla strumienia telekomunikacja, 

** – liczba godzin zależy od profilu. 

Harmonogram zajęć dla studiów drugiego stopnia: 

Semestr 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
wykłady ćwiczenia laboratorium projekt seminarium razem 

1* 135-180 15-45 60-135 45-75 0-15 345 30 

2* 150-210 30-45 60-120 45-90 15-45 390 31 

3* 90-135 0 30-60 0-30 30-60 210 30 

* – liczba godzin zależy od specjalności. 

 

Obowiązkowy przedmiot praktyka zawodowa należy do programu kształcenia semestru 

siódmego studiów I stopnia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych. Zaliczenie tego przedmiotu jest jednym z warunków dopuszczenia do 

egzaminu inżynierskiego. Praktyka zawodowa ma następujące cele: 

 zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych 

studiów, 

 zdobycie nowej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, 

 poznanie specyfiki pracy zespołowej w środowisku przemysłowym oraz uwarunkowań 

i reguł obowiązujących w tym środowisku, 

 kształtowanie właściwego stosunku do pracy w zespole: dbanie o jakość pracy, 

terminowość wykonywania zadań, prawidłową współpracę z innymi osobami i komórkami 

w miejscu odbywania praktyki, rozwój własnej inicjatywy w środowisku pracy oraz 

nabycie umiejętności wydajnej pracy w zespole. 

Praktyka zawodowa powinna zostać zrealizowana w wymiarze co najmniej 240 godzin 

i jest oceniana z wagą 6 pkt ECTS. W szczególnych przypadkach (np. pracodawca nie zgadza 

się na dłuższą praktykę lub zdrowie studenta na to nie pozwala), dopuszczalne są krótsze 

praktyki w wymiarze co najmniej 160 godzin i są oceniane z wagą 2 pkt ECTS, za uprzednią 

zgodą prodziekana ds. kształcenia. 

Studenci studiów stacjonarnych muszą odbyć praktykę zawodową w czasie wolnym od 

zajęć dydaktycznych, tzn. w okresie wakacji semestru szóstego. W szczególnych 

i uzasadnionych przypadkach (np. charakter działalności firmy wymusza inny termin) 

studenci mogą zrealizować praktykę w innym terminie za uprzednią zgodą prodziekana ds. 

kształcenia. 

Dopuszcza się realizację praktyki zawodowej w jednej z następujących form, w zakresie 

zgodnym z kierunkiem studiów: 

 praktyka bezpłatna, na podstawie umowy o organizację praktyki zawodowej, 

 umowa o pracę, 

 staż przemysłowy lub praktyka absolwencka, 

 umowa zlecenie lub umowa o dzieło, 
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 praktyka zagraniczna (np. IAESTE, ERASMUS+ itp.), 

 własna działalność gospodarcza lub inne po uzyskaniu uprzedniej zgody prodziekana ds. 

kształcenia. 

Wybór formy i miejsca odbycia praktyki zawodowej należy do studentów, jednakże 

zgodnie z uczelnianym regulaminem praktyk zawodowych, powinny być one realizowane 

poza Politechniką Gdańską. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach zgodę na 

realizację praktyki zawodowej w jednostkach PG udziela prodziekan ds. kształcenia. 

Działalność firmy, która ma być miejscem odbycia praktyki zawodowej, musi być zgodna 

z kierunkiem studiów. Zgodność z kierunkiem studiów jest stwierdzana na podstawie 

indywidualnego programu praktyki ustalanego przez opiekuna praktyki w firmie. 

Indywidualny program praktyki musi składać się z co najmniej trzech punktów wybranych 

z programu ramowego właściwego dla danego kierunku studiów. W przypadku kierunku 

Elektronika i telekomunikacja, ramowy program składa się z następujących punktów: 

 Projektowanie, montaż, oprogramowanie, pomiary, testowanie lub naprawa sprzętu 

elektronicznego. 

 Projektowanie, montaż, oprogramowanie, pomiary, testowanie lub naprawa urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 Projektowanie lub montaż płytek drukowanych, montaż lub wykrywanie błędów 

w montażu elementów elektronicznych. 

 Programowanie układów cyfrowych lub mikrokontrolerów. 

 Pomiary pól elektromagnetycznych oraz parametrów urządzeń radiowych 

i mikrofalowych. 

 Prace instalacyjne kabli, urządzeń lub podzespołów sieci komputerowych i pomiarowych. 

 Projektowanie, montaż, konfiguracja, pomiary lub administracja sieci przewodowych, 

bezprzewodowych lub światłowodowych. 

 Obsługa, konfiguracja i utrzymanie sprzętu oraz urządzeń IT. 

 Prace programistyczne wysokiego lub niskiego poziomu oraz instalacja, konfigurowanie 

lub wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, w tym projektowanie stron WWW. 

 Projektowanie, wykorzystanie i administracja baz danych. 

 Projektowanie multimediów, obróbka dźwięku i obrazu, tworzenie animacji lub grafiki 

komputerowej. 

 Wykonywanie lub wykorzystanie dokumentacji technicznej, archiwizacja danych, udział 

w odbiorach lub przeglądach technicznych. 

Za prawidłową realizację procesu praktyki zawodowej są odpowiedzialni czterej 

pełnomocnicy dziekana ds. praktyk dla poszczególnych kierunków studiów: kierunek 

Elektronika i telekomunikacja (EiT), Automatyka i robotyka (AiR), Inżynieria biomedyczne 

(IBM), a także: Informatyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

międzywydziałowy kierunek Inżyniera danych od 2019 r.. Od 2017 r. nadzorowanie całego 

przebiegu praktyk realizowane jest w oparciu o nowoopracowany kurs „Praktyka zawodowa” 

na platformie eNauczanie PG. 

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk na bieżąco zarządzają procesem rejestrowania się 

praktykantów, akceptacji zgłoszeń praktyk oraz raportów końcowych. Sprawdzają m.in. 

kompletność i poprawność wypełnienia składanych dokumentów, podpisują umowy 

o praktyki bezpłatne oraz wysyłają zgłoszenia ubezpieczeń NNW dla takich praktyk. Przez 

cały okres pełnomocnicy na bieżąco odpowiadają na maile studentów i reagują na zgłaszane 

problemy i nietypowe sytuacje, w tym związane z pracodawcami. Do zadań pełnomocników 

ds. praktyk należy również: 

 opracowanie regulaminów praktyk i propozycje zmian; 
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 opracowanie, aktualizacja i administrowanie kursem „Praktyka zawodowa” na platformie 

eNauczanie PG; 

 przedstawianie studentom aktualnych ofert praktyk zawodowych zgłaszanych przez 

pracodawców oraz propozycji firm, które takie praktyki organizowały w poprzednich 

latach; 

 indywidualna ocena praktyk w oparciu o przedstawione wcześniej kryteria, 

 udział w pracach kierunkowych komisji programowych, wnosząc do obrad uwagi 

interesariuszy zewnętrznych. 

Ponadto pełnomocnicy opracowują co roku raport z odbytych praktyk na podstawie 

raportów zgłaszanych przez studentów. Raport ten przedstawiany jest Radzie Wydziału 

i zawiera m.in. informacje statystyczne o: 

 liczbie praktykantów na poszczególnych kierunkach (łącznie ok.500), 

 semestrze odbywania praktyki i czasie jej trwania, 

 miejscu i formie odbywania praktyki, 

 profilu działalności firm i jego zgodności z kierunkiem studiów, 

 firmach oferujących najwięcej miejsc praktyk i pracy. 

W raportach szczegółowych dla poszczególnych kierunków zawierane są wnioski 

wynikające z analizy poszczególnych raportów praktykantów dotyczących m.in. 

przedmiotów, które są najbardziej przydatne pod kątem realizacji praktyki, umiejętnościach 

nabywanych na praktykach i poznanych technologiach, a także o umiejętnościach 

i technologiach, które zdaniem studentów powinny znaleźć się w treściach nauczania 

przedmiotów. Informacje te stanowią cenne źródło informacji dla komisji programowej, 

kierowników katedr i prowadzących poszczególne przedmioty odnośnie aktualnej sytuacji na 

rynku i oczekiwaniach pracodawców. 

W oparciu o zebrane informacje pełnomocnicy proponują zmiany w regulaminie 

i sposobie realizacji praktyk mające na celu ich dalsze usprawnianie i osiąganie ich 

założonych celów. 

2.2. Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

Na wstępie należy stwierdzić, że w Politechnice Gdańskiej funkcjonuje portal MojaPG 

[https://moja.pg.edu.pl], na którym zgromadzono komplet informacji dotyczących programów 

kształcenia dla kierunków i stopni studiów prowadzonych na wydziale, a w szczególności 

karty przedmiotów zawierające związane z nimi efekty kształcenia. W kartach podane są 

również zasady ich sprawdzania w odniesieniu do różnych typów zajęć oraz wystawiania 

ocen. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia, dla 

różnych form zajęć w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, są 

przedmiotem procedury uczelnianej nr 9 z 23 stycznia 2014 r. System oceniania osiągnięć 

w zakresie efektów kształcenia [https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury] – 

Zal_2_2.pdf. Zasady gromadzenia powstałej w trakcie oceny dokumentacji reguluje 

procedura wydziałowa nr 2 Nadzór nad dokumentacją projakościową – gromadzenie, 

analizowanie i wykorzystanie informacji dotyczących jakości kształcenia 

[https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] – Zal_2_3.pdf. 

W odniesieniu do praktyk zawodowych, na wydziale obowiązuje procedura wydziałowa 

nr 6 Praktyki i staże studenckie [https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] – Zal_2_4.pdf 

oraz Regulamin praktyk [https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/praktyki] – Zal_2_5.pdf, które 

określają szczegółowo wszystkie aspekty praktyk zawodowych, w tym, zakres tematyczny 

praktyki i zasady jej oceniania. Warto podkreślić, że zakresy tematyczne praktyk 

uwzględniają specyfikę poszczególnych kierunków studiów.  
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Tematyka projektów grupowych i prac dyplomowych (II stopień studiów) jest 

powiązana z aktualnie prowadzonymi badaniami, co umożliwia nabycie przez studentów 

kompetencji badawczych. W przypadku propozycji składanych przez interesariuszy 

zewnętrznych (otoczenie gospodarcze) pozwalają one nabyć kompetencji inżynierskich.  

Na wydziale przykłada się duże znaczenie do znajomości języka angielskiego. 

W ostatnich latach część zajęć dydaktycznych jest prowadzona w języku angielskim m.in. 

przez zatrudnionych na wydziale profesorów wizytujących. Wydział prowadzi również studia 

stacjonarne w języku angielskim, z których mogą korzystać również studenci polscy. 

Literatura naukowa, instrukcje użytkowania aparatury są dostępne w języku angielskim, co 

wymusza wśród studentów korzystanie z tego języka.  

W celu zwiększenia kompetencji społecznych na wydziale realizowane są projekty 

grupowe. Ze względu na szeroki zasięg tego przedmiotu oraz udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych realizacja tego przedmiotu jest wspomagana przez 

dedykowaną stronę internetową [https://projektgrupowy.eti.pg.gda.pl]. Istotną rolę 

w rozwijaniu kompetencji społecznych odgrywają również laboratoria, w trakcie których 

studenci w grupach realizują określone zadania projektowe i diagnostyczne. 

Proces dyplomowania od strony formalnej oraz merytorycznej jest opisany 

w Regulaminie wydziałowym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych I i II stopnia 

na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 

[https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/regulaminy] – Zal_2_6.pdf oraz, bardziej szczegółowo, 

w Regulaminie dyplomowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej także dostępny na tej stronie – Zal_2_7.pdf. Ogólne wymagania co do 

zawartości jak i formy pracy dyplomowej reguluje Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PG 

nr 22/2018 z 20 czerwca 2018 r.: Wytyczne dla autorów prac i projektów dyplomowych 

realizowanych na studiach wyższych na politechnice gdańskiej, pisanych w języku polskim – 

Zal_2_8.pdf. Tematy prac dyplomowych są zatwierdzane przez komisje programowe 

kierunku, a następnie udostępniane jednocześnie na wszystkich kierunkach studiów, zarówno 

w formie elektronicznej jak i na tablicach informacyjnych. Formularze oceny pracy 

dyplomowej dla opiekuna i recenzenta są ujednolicone w skali uczelni i generowane przez 

portal MojaPG, przy czym recenzja pracy dotyczy zarówno zawartości merytorycznej (ocena 

zawartości merytorycznej musi mieć charakter opisowy) jak i formalnej. 

Wyniki nauczania (osiągania efektów kształcenia), zgodnie z Wewnętrznym Systemem 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, są przedmiotem wnikliwej analizy na dedykowanych 

posiedzeniach rady wydziału po każdym semestrze studiów. Analiza dotyczy mierników 

ilościowych (ocen) w układzie kierunków studiów, lat oraz poszczególnych przedmiotów 

i jest dostępna dla członków rady wydziału w repozytorium wydziałowym. W dyskusji biorą 

udział nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również przedstawiciele Wydziałowej Rady 

Studentów. Oprócz analizy efektów kształcenia dyskusji są poddawane wyniki ankietyzacji, 

która dostarcza informacji o wybranych aspektach procesu dydaktycznego. Wyniki 

ankietyzacji pozwalają zdiagnozować słabsze elementy procesu dydaktycznego, co umożliwia 

podjęcie działań naprawczych (np. rozmowa motywująca z wykładowcą, modyfikacja form 

i zakresu zajęć dydaktycznych). 

W Politechnice Gdańskiej monitoring losów absolwentów realizowany jest na poziomie 

uczelni. Nie jest to jedyny kanał informacyjny pozwalający ocenić przydatność na rynku 

pracy efektów kształcenia oraz identyfikujący luki kompetencyjne. W swoich działaniach 

wydział wykorzystuje np. przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych (G. Bogdanis – 

członek UKZJK) oraz liczne kontakty prywatne z przedstawicielami otoczenia 

gospodarczego, potwierdzające co najmniej zadowalający poziom kompetencji absolwentów 

z punktu wymagań rynku pracy. 
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Prace etapowe (zaliczenia, kolokwia, egzaminy, projekty, itp.) oraz ich tematyka są 

określane przez prowadzących przedmioty i zgodne z zasadami określonymi w kartach 

przedmiotów. Ich rodzaj i liczba podane są studentom na pierwszych zajęciach z danego 

przedmiotu. Informacja o sposobie zaliczenia przedmiotu (zaliczenie/egzamin) jest podana 

w programie studiów. Wpływ poszczególnych form prac etapowych na ocenę końcową 

z przedmiotu, jak i przykładowe zagadnienia, są określone w karcie przedmiotu (karty 

w katalogu ECTS). Adekwatność metod oceniania z efektami kształcenia określonymi 

w programie studiów weryfikuje Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

na podstawie dostarczonych prac etapowych i w przypadku wątpliwości, rekomenduje 

wprowadzenie zmian. Zgodnie z Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 

wyższych PG nauczyciel jest obowiązany przechowywać sprawdzone prace przejściowe do 

końca semestru następującego po semestrze, kiedy były one przeprowadzone. Protokoły 

z egzaminów oraz zaliczeń są dostępne w systemie informatycznym MojaPG. 

2.3. Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie 

efektów kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się  

Zasady rekrutacji na stacjonarne studia wyższe I i II stopnia zatwierdzane są przez 

Senat PG i publikowane w Uchwale Senatu PG oraz na stronie Politechniki Gdańskiej 

[https://pg.edu.pl/rekrutacja]. Uchwała określa, na jakich kierunkach, formach i poziomach 

studiów będzie prowadzona rekrutacja oraz opisuje przebieg procesu rekrutacyjnego. 

W terminarzu rekrutacji podane są terminy rekrutacji i składania dokumentów. Informacje 

o aktualnej rekrutacji na studia znajdują się również na stronie WETI 

[https://eti.pg.edu.pl/oferta-edukacyjna]. 

Rada Wydziału ETI określa minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia 

kandydata na studia I stopnia oraz limity rekrutacyjne (na rok akademicki 2018/2019 

minimalny próg wynosi 60 pkt. na możliwych do uzyskania 125 pkt., a limit rekrutacyjny dla 

kierunku Elektronika i telekomunikacja wynosił 240). 

Rekrutacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu eRekrutacja 

[https://rekrutacja.pg.edu.pl]. Do odbywania studiów I stopnia dopuszczona może być osoba 

posiadająca świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia kandydata na studia jest konkurs 

punktów obliczanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Uchwała Senatu PG 

dokładnie precyzuje przedmioty, których wyniki uwzględniane są przy obliczaniu punktów 

rekrutacyjnych. Próg punktowy na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2018/2019 

(liczba punktów jaką uzyskała ostatnia osoba przyjęta na studia) dla kierunku Elektronika 

i telekomunikacja wynosił 67,38 pkt. 

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w semestrze letnim wg Zasad rekrutacji na 

studia II stopnia [https://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-ii-stopnia]. 

Podstawowym wymogiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie przez kandydata 

tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. 

Politechnika Gdańska uczestniczy w targach edukacyjnych. Dla kandydatów na studia 

wyższe organizowane są też dni otwarte „Politechnika Open”, które odbywają się co roku 

w marcu. 

Przepisy regulujące zasady odbywania studiów wyższych i warunki uznawania efektów 

kształcenia zawarte są w obowiązującym Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej oraz Regulaminie wydziałowym stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów wyższych I i II stopnia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Z kolei skalę ocen, która jest stosowana, określa 

Uchwała Senatu PG nr 11/2016/XXIV. 
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System oceniania osiągnięć studenta oraz weryfikacji efektów kształcenia określają 

procedury uczelniane nr 12 i nr 9 [https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/procedury] – 

Zal_2_9.pdf i Zal_2_2.pdf. 

Cyklem podlegającym zaliczeniu jest semestr. Zasady dotyczące oceniania studentów 

są określone w kartach poszczególnych przedmiotów przygotowywanych przez pracowników 

dydaktycznych i podawane do wiadomości studentów w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych. 

Wyniki egzaminów i zaliczeń są umieszczane na indywidualnych kontach studentów w 

systemie MojaPG. Dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, protokoły zaliczeń oraz 

prace pisemne studentów są archiwizowane zgodnie z procedurą wydziałową nr 2 - Nadzór 

nad dokumentacją [https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] – Zal_2_3.pdf. 

Zaliczenie semestru i rejestracja na kolejny semestr odbywa się na podstawie uzyskania 

przez studenta odpowiedniej liczby punktów ECTS. 

Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem 

wyższym zawarta jest w Regulaminie potwierdzenia efektów uczenia się, uchwalonym przez 

Senat PG 19 listopada 2014 r. 

Proces dyplomowania na Wydziale ETI regulują : 

 Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej, 

 Procedura nr 3 – Ochrona własności intelektualnej – Zal_2_10.pdf oraz procedura 

wydziałowa nr 10 - Ochrona własności intelektualnej dla prac dyplomowych / projektów 

dyplomowych – Zal_2_11.pdf, 

 Regulamin dyplomowania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej, zawierający szczegóły dotyczące procesu dyplomowania, 

 Zarządzenie Rektora PG nr 22/2018 w sprawie wytycznych dla autorów prac 

dyplomowych. 

Prace i projekty dyplomowe są wykonywane i oceniane zgodnie z obowiązującymi na 

Politechnice Gdańskiej przepisami. Opiekunem pracy dyplomowej może być profesor, doktor 

habilitowany lub doktor, a na studiach I stopnia, za zgodą Rady Wydziału, również starszy 

wykładowca lub wykładowca. Tematy prac dyplomowych po zatwierdzeniu przez 

kierunkową komisję programową są ogłaszane co najmniej 10 miesięcy przed końcem 

semestru dyplomowego. Wydział prowadzi współpracę badawczą i konsultacyjną 

z zewnętrznymi jednostkami gospodarczymi, czego rezultatem są także tematy prac 

pochodzące spoza uczelni, w tym z zagranicy. Rada Wydziału ETI zaleca, by liczba prac 

dyplomowych prowadzonych przez jednego opiekuna w jednym roku akademickim nie 

przekraczała 6. 

Po wybraniu tematu przez studenta wypełniana jest karta dyplomanta / projektu 

dyplomowego inżynierskiego, z zapisem najważniejszych ustaleń dotyczących tematyki pracy 

dyplomowej.  

Praca dyplomowa realizowana jest na semestrach: przedostatnim i ostatnim, zarówno na 

studiach I, jak i II stopnia, co skutkuje uzyskaniem przez studenta liczby punktów ECTS 

zgodnej ze standardami kształcenia. 

Każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu przez system antyplagiatowy. Podstawą 

do określenia oceny pracy dyplomowej są pozytywne opinie opiekuna i recenzenta tej pracy. 

Informacje dotyczące procesu dyplomowania udostępnione są na stronie wydziału: 

[https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/dyplom]. 

Po zakończeniu każdego semestru przygotowywany jest raport podsumowujący proces 

dydaktyczny. W raporcie zawarte są: wskaźnik sukcesu zaliczeń poszczególnych 

przedmiotów, dane dotyczące odsiewu studentów, a także dane dotyczące procesu 

dyplomowania. Wyniki te są przedstawiane okresowo Radzie WETI. 
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Na podstawie tych informacji podejmowane są działania mające na celu podniesienie 

efektywności kształcenia, np. organizowanie dodatkowych zajęć prowadzonych zarówno 

przez nauczycieli, jak i studentów oraz dodatkowych zaliczeń. 

Od 2009 r. na kierunku Elektronika i telekomunikacja II stopnia studia prowadzone są 

również w języku angielskim (specjalności: Radio Communication Systems and Networks 

i Computer Electronic Systems). 

3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

3.1. Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu 

kształcenia 

Zasady tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia 

oraz planów studiów na WETI PG opisuje procedura wydziałowa nr 11 Programy kształcenia 

i plany studiów [https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] – Zal_3_1.pdf. 

W szczególności, w punkcie 6 ww. procedury zobrazowane są interakcje pomiędzy 

uczestnikami procesu modyfikacji programu studiów, zaś w punkcie 7, w formie 

tabelarycznej przedstawiono schemat przebiegu procedury, precyzujący zakres działań 

wszystkich uczestników procesu modyfikacji. 

Proces bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programów kształcenia 

odbywa się na dwóch poziomach: (i) katedry odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć 

z określonego przedmiotu/modułu oraz (ii) komisji programowej kierunku nauczania. Na 

wydziale funkcjonuje komisja programowa składająca się z przedstawicieli wszystkich katedr 

tworzących dwa subkierunki: Elektroniki oraz Telekomunikacji oraz z przedstawicieli 

studentów, którzy opiniują wszystkie proponowane zmiany w programach studiów. 

Naturalnym momentem do okresowego przeglądu programów jest posiedzenie rady wydziału 

poświęcone podsumowaniu procesu dydaktycznego w poprzedzającym semestrze. Wówczas 

niekiedy formułowane są wnioski dotyczące ew. modyfikacji programu. Dyskusja ta przenosi 

się następnie na poziom katedry odpowiedzialnej za prowadzenie przedmiotu (poziom 

katedry). W przypadku akceptacji takiej konieczności zmian, dalsze czynności odbywają się 

zgodnie z wydziałową procedurą nr 11. 

Ocena osiągania efektów kształcenia jest ściśle związana z charakterem prowadzonych 

zajęć dydaktycznych i podlega ocenie w skali mikro (dla danego przedmiotu) oraz w skali 

makro (dla subkierunku, kierunku oraz w układzie semestralnym dla obu stopni studiów). 

Ocena w skali mikro przeprowadzana jest w katedrach, dla prowadzonych tam zajęć 

(w kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) stosując mierniki ilościowe 

zgodnie z procedurą uczelnianą nr 9 z 23 stycznia 2014 r. System oceniania osiągnięć 

w zakresie efektów kształcenia. Ocena w skali makro odbywa się po każdym semestrze 

i dotyczy wszystkich prowadzonych przedmiotów na wydziale w ramach obu stopni studiów. 

Na tym poziomie wyniki oceny podlegają dyskusji ogólnowydziałowej z istotnym wkładem 

interesariuszy wewnętrznych (studentów i wykładowców). Dyskusje te wraz z wynikami 

ankietyzacji stanowią dobrą podstawę do prac nad modyfikacją programu kształcenia. 

Warto podkreślić, że o ile na najniższych semestrach dominuje ocena wiedzy 

(przedmioty podstawowe) oraz w nieco mniejszym stopniu umiejętności, to na semestrach 

wyższych znacznie większą rolę odgrywają umiejętności i kompetencje społeczne (seminaria, 

zajęcia laboratoryjne realizowane w grupach). Na studiach II stopnia rozwijane są 

kompetencje społeczne (projekt grupowy) oraz pojawia się komponent przygotowania do 

pracy naukowej (realizacja pracy dyplomowej z wykorzystaniem znajomości języka 

angielskiego, niezbędnej do korzystania z literatury fachowej). 

https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe
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Interesariusze wewnętrzni (w tym studenci) oraz zewnętrzni (przedstawiciele otoczenia 

gospodarczego) mają istotny wpływ na doskonalenie i realizację programu kształcenia. 

W odniesieniu do studentów należy stwierdzić, że: (i) przedstawiciel studentów w komisji 

programowej każdorazowo wyraża swoją opinię co do proponowanych modyfikacji programu 

kształcenia, (ii) w przypadku wnioskowania na posiedzeniu rady wydziału zmian 

w programie kształcenia niezbędna jest opinia Wydziałowej Rady Studentów 

[https://eti.pg.edu.pl/wrseti], (iii) w przypadku dyskusji zmian na posiedzeniach WKZJK 

swoją opinię wyraża przedstawiciel studentów, który jest pełnoprawnym członkiem tej 

komisji. Należy podkreślić, że członkiem WKZJK jest również przedstawiciel doktorantów, 

co umożliwia artykulację problemów tego środowiska. Interesariusze zewnętrzni przekazują 

swoje uwagi następującymi kanałami: (i) propozycje tematów prac dyplomowych oraz 

projektów grupowych przez otoczenie gospodarcze jest zwykle związane z pewnymi 

kompetencjami – opiekun/recenzent pracy przekazuje informację o tych kompetencjach do 

uczelni, (ii) realizacja projektów badawczych umożliwia identyfikację tych tematów, które 

aktualnie występują w programach kształcenia, a które są perspektywiczne. Dużą role 

odgrywają laboratoria wyjazdowe lub zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne, które 

często wskazują na istniejące braki w programach kształcenia. 

3.2. Publiczny dostęp do informacji 

Informacje na temat oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, stosowanych procedur 

i toku studiów dostępne są na stronie internetowej PG [www.pg.edu.pl]. Dla kandydatów na 

studia przeznaczona jest strona [https://pg.edu.pl/rekrutacja] zawierająca Aktualności, Ofertę 

studiów i Zasady rekrutacji, Dokumenty, Terminarz i inne istotne z punktu widzenia 

kandydata informacje. Cudzoziemcy mogą także zapoznać się z treścią strony w języku 

angielskim. Studenci uczelni znajdą niezbędne informacje dotyczące programów studiów, 

regulaminów, domów studenckich i stypendiów, w tym stypendiów socjalnych, stypendiów 

dla niepełnosprawnych oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów na następujących 

stronach: [https://pg.edu.pl/ksztalcenie/studenci], stronie Działu Kształcenia PG 

[https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia], a także na stronie wydziałowej prowadzonej równolegle 

w wersji polsko- i anglojęzycznej [https://eti.pg.edu.pl]. Do sprawnego przeszukiwania 

planów studiów służy ogólnodostęny Katalog Informacyjny Politechniki Gdańskiej 

w systemie ECTS Label [http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow]. Zasady 

dotyczące potwierdzania efektów uczenia się umieszczono na stronie Działu Kształcenia 

[https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/potwierdzanie-efektow-uczenia-się]. Informacji 

dotyczących jakości kształcenia na PG dostarcza strona Działu Jakości Kształcenia 

[http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia], tygodniowy newsletter PG [http://biuletyn.pg.edu.pl] 

i Pismo PG [http://pg.edu.pl/pismo]. Bieżących informacji dla studentów dostarcza również 

strona WETI [https://eti.pg.edu.pl], w zakładce Dla studentów. Zawartość stron, stopień ich 

uaktualnienia i spójności podlegają okresowym audytom wewnętrznym zlecanym przez Dział 

Jakości Kształcenia. Sprawną obsługę dydaktyki oraz jej strony administracyjnej zapewnia 

system informatyczny MojaPG [https://moja.pg.gda.pl]. System zrealizowany został 

w nowoczesnej, otwartej architekturze opartej na usługach sieciowych, co umożliwia jego 

ciągłą rozbudowę o nowe funkcje. W ramach portalu dostępne są studentom i nauczycielom 

m.in.: 

 elektroniczny indeks, 

 lista przedmiotów, 

 kontakt z dziekanatem, 

 elektroniczne protokoły egzaminacyjne, 

 zarządzanie adresami pocztowymi, 
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 rezerwacje sal i lokali, 

 indywidualne numery kont, na który należy dokonywać wpłat, 

 kursy e-learningowe, 

 ewidencja prac naukowo-badawczych. 

System wymaga logowania się do posiadanego indywidualnego konta studenckiego lub 

pracowniczego. Umożliwia on również studentom składanie do dziekanatu typowych podań 

i wniosków o zaświadczenia oraz bieżącą komunikację elektroniczną z dziekanatem.  

Materiały promocyjne przekazywane są kandydatom w czasie wizyt nauczycieli 

akademickich i studentów w szkołach średnich oraz podczas imprez organizowanych przez 

politechnikę i WETI (np. Bałtycki Festiwal Nauki, Dni Otwarte Uczelni, Zlot ZHP, Akademia 

ETI, konkurs wygraj indeks, wizyty studenckich kół naukowych w szkołach 

ponadpodstawowych). 

4. Kadra prowadząca proces kształcenia 

4.1. Liczba, dorobek naukowy/artystyczny oraz kompetencje dydaktyczne kadry 

Obecnie na WETI zatrudnionych jest 228 nauczycieli akademickich w tym: 

 
Struktura zatrudnienia 

Tytuł lub 

stopień 

naukowy 

albo tytuł 

zawodowy 

Razem 

Liczba nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi 

Liczba 

pracowników 

nie będących 

nauczycielami 

akademickimi 

Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy 

ogółem 

z tego 

w pełnym 

wymiarze 

czasu pracy 

w niepełnym 

wymiarze 

czasu pracy 

prowadzący 

zajęcia na 

kierunku EiT 

z tego 

stanowiący 

minimum 

kadrowe EiT 

Profesor 23 23 12 6  0 

Dr hab. 37 35 22 14 1 1 

 Doktor 120 104 75 9  16 

Pozostali 48 23 39   25 

Razem 228 185 148 29 1 42 190 

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy mają przygotowanie pedagogiczne w postaci 

odpowiedniego kursu. Ponadto większość z nich posiada wieloletnią praktykę związaną 

z prowadzeniem zajęć różnego typu (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty i seminaria). 

Część kadry prowadzi zajęcia w języku angielskim w ramach realizowanej na studiach 

drugiego stopnia specjalności Radio Communication Systems and Networks oraz Computer 

Electronic Systems. 

W poniższej tabelce zestawiono dane wybranych nauczycieli akademickich, którzy 

prowadzą większość zajęć na kierunku Elektronika i telekomunikacja. Ich ankiety osobowe, 

w których można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące ich osiągnięć naukowych 

i kompetencji dydaktycznych zostały dołączone do niniejszego raportu według wzoru 

umieszczonego w Załączniku 2 – Wykaz materiałów uzupełniających (ppkt. 3). 

 

Wykaz wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku EiT 

w roku akademickim 2017/2018 

Lp. Nazwisko i imię Tytuł / stopień 
Wymiar 

etatu 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

Semestr 

zimowy 

Semestr 

letni 

1. Ambroziak Sławomir  dr inż. 1 244 165 79 
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Lp. Nazwisko i imię Tytuł / stopień 
Wymiar 

etatu 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

Semestr 

zimowy 

Semestr 

letni 

2. Blakiewicz Grzegorz dr hab. inż. 1 216 61 155 

3. Bogdanowicz Robert dr hab. inż. 1 147 80 67 

4. Czaja Zbigniew dr hab. inż. 1 122 92 30 

5. Czyżewski Andrzej prof. dr hab. inż. 1 75 32 43 

6. Gajewska Małgorzata  dr inż. 1 233 182 51 

7. Gajewski Sławomir dr inż. 1 214 112 102 

8. 
Jędrzejewska-Szczerska 

Małgorzata 
dr hab. inż. 1 215 138 77 

9. Kaczmarek Sylwester dr hab. inż. 1 200 129 71 

10. Katulski Ryszard prof. dr hab. inż. 1 139 58 81 

11. Kowalczyk Piotr dr inż. 1 181 31 150 

12. Kowalewski Michał dr inż. 1 319 30 289 

13. Kulas Łukasz dr inż. 1 225 155 70 

14. Lasota Henryk dr hab. inż. 1 185 74 111 

15. Lech Rafał dr hab. inż. 1 202 45 157 

16. Lentka Grzegorz dr hab. inż. 1 213 137 76 

17. Marczak Andrzej dr inż. 1 198 93 105 

18. Mazur Jerzy prof. dr hab. inż. 1 172 40 132 

19. Mrozowski Michał prof. dr hab. inż. 1 60 0 60 

20. Nyka Krzysztof dr inż. 1 209 112 97 

21. Pankiewicz Bogdan dr hab. inż. 1 175 115 60 

22. Płotka Piotr dr hab. inż. 1 76 61 15 

23. Sadowski Jarosław  dr inż. 1 223 75 148 

24. Smulko Janusz prof. dr hab. inż. 1 135 40 95 

25. Stefański Jacek dr hab. inż. 1 111 79 32 

26. Szczepański Stanisław prof. dr hab. inż. 1 87 30 57 

27. Toczek Wojciech dr hab. inż. 1 294 215 79 

28. Wierzba Paweł dr hab. inż. 1 331 158 173 

29. Wójcikowski Marek dr hab. inż. 1 150 75 75 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w roku 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przyznał WETI kategorię naukową A+, to jest najwyższą z możliwych, jedną 

z dwóch najwyższych ocen w grupie wspólnej oceny. Przyznana ocena z jednej strony 

wpływa pozytywnie na postrzeganie WETI w kraju i za granicą, a z drugiej pozwala na 

uzyskiwanie wysokiej dotacji podstawowej i zwiększonych środków na utrzymanie 

potencjału badawczego. Ponadto, dzięki wysokiej kategorii naukowej mamy dostęp do 

ubiegania się o środki finansowe w konkursach zarezerwowanych dla jednostek z kategoriami 

A+ lub A. W interesie Wydziału jest utrzymanie wysokiej kategorii naukowej w następnym 

procesie ewaluacji. 

Analizując działalność publikacyjną pracowników WETI należy podkreślić, że liczba 

publikacji w czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports) w latach 2015 i 2016 

osiągnęła najwyższą wartość w historii WETI, przekraczającą 130. W roku 2017 liczba ta 

wyniosła 101. 
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W latach 2011-2017 było 105 promocji doktorskich. W okresie od r. 2011 do r. 2013 

liczba obronionych doktoratów nie spadała poniżej 16 rocznie. W 2014 roku zauważalny jest 

ich drastyczny spadek, bowiem Rada Naukowa WETI nadała tylko 7 stopni doktora nauk 

technicznych. W roku 2015 Rada nadała 12, ale w roku 2016 już tylko 8 stopni doktora nauk 

technicznych. W 2017 roku ta negatywna tendencja została zahamowana. Nadano 20 stopni 

doktora nauk technicznych. 

Rok 2017 był kolejnym, w którym doktorant WETI uzyskał stypendium Ministra dla 

wybitnych młodych naukowców (w 2014 r. przyznano dwa stypendia, w 2015 r. i 2016 r. – po 

jednym). Młody pracownik WETI w 2017 uzyskał nagrodę naukową im. Jana Uphagena. 

Młodzi pracownicy i doktoranci, choć w niewielkiej liczbie, wyjeżdżają do ośrodków 

zagranicznych. Było to dotąd w dużej mierze możliwe dzięki udziałowi Politechniki 

Gdańskiej w projekcie InterPhD. Projekt ten dobiegł końca, ale obecnie podobne wyjazdy są 

finansowane ze środków pozyskanego projektu dotyczącego Interdyscyplinarnych 

Programów Studiów Doktoranckich w ramach działania 3.2 POWER. 

W latach 2013 – 2017 r. Rada Naukowa WETI nadała 23 stopnie doktora 

habilitowanego oraz na WETI w tych latach 8 nauczycieli akademickich uzyskało tytuł 

profesora. 

4.2. Obsada zajęć dydaktycznych 

Obsada zajęć dydaktycznych dokonywana jest na podstawie analizy 

udokumentowanego dorobku naukowego i twórczego nauczycieli akademickich oraz ich 

przygotowania merytorycznego do prowadzenia określonego rodzaju zajęć. Zajęcia 

poszczególnym nauczycielom akademickim przydziela kierownik katedry. 

Dla zachowania jak najwyższej jakości realizacji zajęć, wszyscy nauczyciele 

akademiccy co semestr poddawani są ocenie studenckiej w portalu MojaPG, zgodnie 

z Procedurą nr 4 Ankieta oceny nauczyciela akademickiego [https://pg.edu.pl/jakosc-

ksztalcenia/procedury] – Zal_4_1.pdf. Ponadto nauczyciele akademiccy podlegają hospitacji 

zgodnie z procedurą uczelnianą Procedura nr 8 Hospitacje [https://pg.edu.pl/jakosc-

ksztalcenia/procedury] – Zal_4_2.pdf. Wyniki szczegółowe ankiet i hospitacji mają charakter 

poufny, pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich, dziekańskich i kierowników 

katedr. Z pracownikami, którzy uzyskali negatywne opinie w ankietach oceny przedmiotu 

i w protokołach hospitacji zajęć dydaktycznych, dziekan i kierownik katedry muszą 

przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą. 

4.3. Rozwój i doskonalenie kadry 

Celem jest utrzymanie i uzupełnianie zespołu nauczycieli przekazujących wiedzę 

i umiejętności na wysokim poziomie studentom prowadzonych przez WETI kierunków 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantom. Podzielamy przekonanie, że 

twórcze postawy przyszłych inżynierów powinny być kształtowane głównie przez nauczycieli 

prowadzących owocną działalność badawczą. Mając do wyboru zatrudnianie na różnych 

stanowiskach, preferujemy zatrudnianie na stanowiskach badawczo-dydaktycznych – 

profesorów i adiunktów. 

Polityka kadrowa na WETI jest realizowana w trzech głównych płaszczyznach: 

1. Dbałości o dynamikę wzrostu kadry (dr, dr hab., tytuł prof.) poprzez odpowiednie 

finansowanie ze środków własnych wydziału oraz ze środków pozyskiwanych z grantów 

międzynarodowych, NCBiR oraz NCN, 

2. Stymulowania nowoczesnych kierunków badań o dużej wartości użytkowej w celu 

przygotowania nowych specjalistów ze wszystkich dziedzin działalności naukowo-
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dydaktycznej wydziału: technologii informacyjnych, telekomunikacji, elektroniki, 

automatyki i robotyki, zapewniających utrzymanie na wszystkich prowadzonych 

kierunkach studiów atrakcyjnych rynkowo specjalności (granty europejskie, rozwojowe i 

wdrożeniowe), 

3. Zapewnienia obiektywnych kryteriów awansowych, umożliwiających wybór przez 

młodych nauczycieli akademickich dalszej kariery zawodowej na wydziale jako pewnej 

alternatywy względem atrakcyjnych ofert przemysłowych. 

Polityka taka ma na celu utrzymanie najwyższej kategorii w rankingu krajowym, 

a także zapewnienie odpowiedniej kadry dla realizacji zadań dydaktycznych wydziału.  

W ostatnich latach doświadczamy skutków niekonkurencyjnie niskich wynagrodzeń 

nauczycieli w porównaniu z wynagrodzeniami, na jakie mogliby oni liczyć 

w przedsiębiorstwach. Niewiele młodych osób decyduje się na karierę akademicką. Mimo 

tego, w ostatnich latach tylko wypełnianie warunków zobowiązań politechniki lub wydziału 

do kształcenia określonej liczby studentów, a także potrzeba ograniczenia liczby studentów 

przypadających na jednego nauczyciela, przy jednoczesnym braku odpowiednich kandydatów 

do stanowisk badawczo-dydaktycznych, stanowiły powód do przyjmowania nauczycieli na 

stanowiska wykładowców i starszych wykładowców w pełnych wymiarach etatów. Problem 

braku kandydatów do pracy objawia się już wcześniej, na etapie rekrutacji na studia 

doktoranckie. Już w przyszłym roku wiele osób osiągnie wiek emerytalny co zostało 

zobrazowane na poniższych wykresach. Pomimo aktywności naszych pracowników 

w pozyskiwaniu stopni doktora habilitowanego, trudno będzie w najbliższym czasie zapełnić 

lukę pokoleniową. 

W związku z tym mamy zwykle otwarte równoległe konkursy na zatrudnienie 

profesorów, adiunktów, starszych wykładowców i wykładowców w celu zaspokojenia tych 

samych potrzeb dydaktycznych. W takim przypadku wyłonienie odpowiedniego kandydata na 

stanowisko profesorskie spowoduje zamknięcie pozostałych konkursów bez wyłonienia 

kandydatów. W przypadku braku kandydata na stanowisko profesorskie wyłaniany jest 

kandydat na stanowisko adiunkta, a pozostałe konkursy są zamykane bez wyłonienia 

kandydatów. Gdyby nie było odpowiedniego kandydata na stanowisko adiunkta, mógłby być 

wyłaniany kandydat na stanowisko starszego wykładowcy. W ostatniej kolejności – na 

stanowisko wykładowcy. Ogłoszenia o konkursach na zatrudnianie nauczycieli akademickich 

w skali ogólnopolskiej są umieszczane na stronach: [http://praca.pg.edu.pl], skąd oferty 

przesyłane są także drogą mailową na portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

[http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl]. 

 

 
 

Począwszy od bieżącego roku ze środków uczelnianych, przy wsparciu wydziału, 

wyodrębniono środki w celu zatrudniania profesorów wizytujących o międzynarodowo 
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uznanym dorobku. Stosujemy przyjęte przez senat PG zasady uproszczonego awansowania 

osób, które uzyskały tytuł profesorski, otrzymały stopień doktora habilitowanego lub doktora. 

Na przykład pracownicy Wydziału uzyskując stopnie doktorów habilitowanych mają 

możliwość awansów bez konkursów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych na czas 

określony, na podstawie dotychczasowego dorobku. Środkiem motywującym do pracy 

dydaktycznej na wysokim poziomie są doroczne nagrody Rektora PG za działalność 

dydaktyczną. 

W ramach polityki kadrowej podejmowane są następujące działania, mające na celu 

motywowanie nauczycieli akademickich do rozwoju naukowego oraz publikowania 

w czasopismach z bazy JCR:  

 wsparcie finansowe dla najbardziej twórczych pracowników (wypłacane są premie 

autorom za artykuły z listy JCR, które uzyskały powyżej 30 punktów zgodnie z rankingiem 

czasopism publikowanych przez MNiSW); 

 udzielanie zniżki dydaktycznej nauczycielom, którzy finalizują rozprawy doktorskie, 

habilitacyjne lub monografie profesorskie 

 udzielanie urlopów naukowych; 

 coroczne prezentacje efektów pracy twórczej przez doktorantów. 

Postępy prac naukowych są cyklicznie monitorowane dzięki wdrożonemu przez 

Politechnikę Gdańską systemowi informatycznemu MojaPG. W katedrach organizowane są 

seminaria naukowe. Na bieżąco prowadzone są rozmowy dziekana i prodziekanów 

z pracownikami Wydziału zaangażowanymi w działalność badawczo-rozwojową oraz 

dydaktyczną.  

Na WETI przeprowadza się przeglądy i oceny kadry naukowo-dydaktycznej 

i dydaktycznej (Zal_4_3.pdf). Ocenie podlegają takie efekty działalności, jak: publikacje, 

udział w konferencjach, osiągnięcia i ocena zaawansowania pracy naukowej, której celem jest 

zdobycie kolejnego stopnia naukowego. Wnioski z oceny – w szczególności negatywne – 

stanowią podstawę do nałożenia na pracownika wymagań warunkujących przedłużenie 

zatrudnienia. 

5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) intensywnie współpracuje 

z otoczeniem gospodarczym w procesie kształcenia. Zaangażowanie firm w proces 

dydaktyczny możliwe jest poprzez prowadzenie przez przedstawicieli firm wybranych zajęć 

w programie studiów (np. dotyczących nowych technologii), opracowywanie z wydziałem 

wspólnych przedmiotów programu studiów, oferowanie programów i materiałów związanych 

z nowoczesnymi technologiami, infrastruktury dla studentów (środowiska laboratoryjne). 

Firmy regularnie, co roku, proponują podjęcie przez grupy studenckie realnych problemów 

praktycznych związanych z profilem własnej działalności w ramach przedmiotu Projekt 

grupowy, a następnie pełnią rolę klienta dla zespołu, który współpracuje z opiekunem ze 

strony wydziału. Projekt grupowy jest dwusemestralnym przedmiotem realizowanym na 

stopniu magisterskim, który ma na celu przygotowanie studentów do pracy w kilkuosobowym 

zespole i terminowej realizacji rozwiązań praktycznych problemów przy regularnym 

kontakcie i pracy z klientem, w szczególności biznesowym.  

Wydział zainicjował działanie Rady Przemysłowej przy WETI PG, której celem jest 

kształtowanie wzajemnych relacji i form współpracy zgodnie z potrzebami strony 

przemysłowej oraz misją uczelni, w szczególności dostosowanie programów dydaktycznych 

prowadzące do zwiększenia kompetencji absolwentów wydziału oraz tworzenie optymalnych 

form współpracy badawczo-dydaktycznej. W ramach rady działają przedstawiciele firm 

takich jak: Integra AV, Bilander Group, VoiceLab, Intel, Radmor, Assel, Navinord, 
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Flextronics. Działanie rady pozwala na zidentyfikowanie horyzontalnych elementów, które 

powinny być wdrożone w proces dydaktyczny z punktu widzenia przedsiębiorców 

zatrudniających absolwentów uczelni, dotyczących wiedzy technologicznej, dokumentacji, 

umiejętności miękkich i innych. Wydział i PG umożliwiają pracodawcom zamieszczanie 

informacji o ofertach pracy, programach dokształcających studentów, konkursach 

dziedzinowych. W ramach współpracy z otoczeniem przemysłowym Wydział zainicjował 

powstanie Pomorskiego Klastra ICT - Interizon, który gromadzi około 150 podmiotów 

z Pomorza z różnych branż. Do klastra należą również instytucje edukacyjne i organizacje 

samorządu terytorialnego. Głównym celem działalności klastra jest kształtowanie 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie 

wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz 

realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Od początku powstania WETI pełnił rolę 

administratora klastra. W 2016 roku Politechnika Gdańska, uczestnicy klastra oraz fundacja 

Interizon podpisały aneks, na mocy którego fundacja Interizon pełni obowiązki koordynatora 

zarządzającego oraz administratora klastra. W ramach Interizon działa Fundacja Edukacyjne 

Centrum Doskonalenia, która od wielu lat współpracuje z WETI w zakresie kształcenia 

dostosowanego do potrzeb gospodarczych. Klaster stanowi także forum pozwalające na 

informowanie firm o inicjatywach realizowanych na WETI i możliwościach podjęcia 

wspólnych projektów o charakterze dydaktycznym. Na wydziale realizowane są studia 

podyplomowe oferujące programy kształcenia opracowane w porozumieniu z wiodącymi 

firmami danych dziedzin. 

W ramach tematyki systemów bezprzewodowych, Internetu Rzeczy (ang. IoT), 

Przemysłu 4.0 oraz autonomicznych pojazdów, WETI współpracuje z szeregiem europejskich 

instytucji naukowych w ramach projektów należących do programu Horyzont 2020. Należą 

do nich m.in.: Eindhoven University of Technology (Tue), Instytut Fraunhofera (FhI), 

Austrian Institute of Technology (AIT), Cork Institute of Technology (CIT), Dublin Institute 

of Technology (DIT), Graz University of Technology (TUG), Universidad Politechnica de 

Madrid (UPM). W wyniku tej współpracy formułowane są tematy prac inżynierskich 

i magisterskich, prowadzone są dodatkowe kursy dla studentów bazujące na najnowszych 

osiągnieciach w dynamicznie rozwijających się obszarach IoT i Przemysłu 4.0. Kursy te 

opracowywane są jako działania uzupełniające w ramach współpracy z ww. europejskimi 

uczelniami w projektach, a ich główną rolą jest szybki transfer wiedzy z projektów i innych 

europejskich uczelni do studentów WETI. W 2018 roku przeprowadzona została pierwsza, 

pilotażowa edycja dwóch kursów, w których w sumie udział wzięło ok. 30 studentów: 

 Programowanie bezprzewodowych urządzeń wbudowanych dla IoT (w ramach projektu 

SCOTT) [www.scottproject.eu], 

 Programowanie bezprzewodowych urządzeń czasu rzeczywistego dla Przemysłu 4.0 

(w ramach projektu SCOTT) [www.productive40.eu]. 

Odbiór kursów był bardzo pozytywny, zaś studenci otrzymali certyfikaty ukończenia kursów. 

W tym momencie jest to forma kształcenia, która bardzo efektywnie uzupełnia materiał 

studiów WETI o nowe treści. W przyszłości część materiału kursowego będzie włączana do 

oferty kształcenia WETI na poziomie inżynierskim i magisterskim. 

W ramach ww. projektów międzynarodowych WETI współpracuje także z czołowymi 

firmami europejskimi, prowadząc dla nich prace badawczo-rozwojowe na poziomie 

gotowości technologicznej TRL=7. Wydział współpracuje m.in. z: Airbus, AVL, Indra, 

Philips, NXP, Tyco, Infineon. Wypracowywane w ramach tych projektów rozwiązania (m.in. 

demonstratory pokazujące działanie nowych rozwiązań technologicznych), są przedstawiane 

studentom w trakcie wykładów i laboratoriów, co znacznie je uatrakcyjnia i zwiększa 

zaangażowanie studentów. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie demonstracji 

innowacyjnego zastosowania zasad techniki światłowodowej w systemie precyzyjnej 



Strona 41 z 86 

lokalizacji obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, które to rozwiązanie zostało opracowane 

dla Austriackiej firmy AVL. Demonstracja ta odbywa się w ramach przedmiotu Technika 

światłowodowa w telekomunikacji. 

W roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018 na WETI prowadzone były studia 

podyplomowe Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych. Studia zostały zorganizowane 

we współpracy z fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającą w ramach klastra 

ICT Interizon oraz firmami – producentami sprzętu elektronicznego: Flextronics International 

Poland, Jabil Circuit Poland, Assel oraz Radmor. Zakres i program studiów został 

opracowany we współpracy ze specjalistami z ww. firm.  W ramach studiów na wydziale ETI 

zorganizowano laboratorium produkcji urządzeń elektronicznych, do którego wyposażenie 

udostępniły firmy zaopatrujące w taki sprzęt producentów elektroniki: CPS Industrial 

Engineering Poland, Amtest Poland, Renex, PB Technik, NewComp. Program studiów 

obejmuje 182 godziny zajęć, w tym 40 godz. zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne 

i wizyty w firmach). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z WETI oraz specjalistów 

z firm – partnerów projektu. 

W ramach oferty edukacyjnej wydziału, dokonano modyfikacji przedmiotów 

oferowanych studentom, aby ich treści (a zwłaszcza część praktyczna) były dopasowane do 

potrzeb rynku. Dotyczy to w szczególności przedmiotów takich jak: Programowanie 

mikromodułów komunikacyjnych, Zastosowania technologii bezprzewodowych, 

Projektowanie urządzeń bezprzewodowych. 

Katedra Sieci Teleinformacyjnych (KST) przy realizacji procesu kształcenia 

współpracuje między innymi z firmami ADVA Optical Networking i SPRINT. Część 

tematów prac dyplomowych oraz projektów grupowych realizowanych w katedrze jest 

formułowana w oparciu o zgłaszane przez te firmy aktualne problemy badawczo-rozwojowe. 

Firmy te biorą aktywny udział w konsultowaniu dyplomów i projektów realizowanych 

w ramach tych tematów. Dodatkowo obydwie firmy wspierają proces kształcenia 

udostępniając i utrzymując w laboratoriach KST specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie 

swojej produkcji. W efekcie proces kształcenia w ramach specjalności prowadzonych 

w katedrze jest na bieżąco dopasowywany do aktualnych rozwiązań pojawiających się na 

rynku telekomunikacyjnym. 

Regulamin praktyk na WETI dopuszcza wiele form zawiązania umowy, w oparciu 

o którą realizowane są praktyki, w tym: umowa wydziałowa o organizację praktyk, umowa 

o dzieło, umowa zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki 

ankietowaniu studentów po zakończeniu praktyki możliwe jest dostosowywanie nauczania do 

aktualnych trendów na rynku pracy. I tak, w ramach kierunku Elektroniki i telekomunikacji 

87% ankietowanych deklarowało odbycie praktyki w woj. pomorskim (z czego 63% 

w Gdańsku i 11% w Gdyni), a sama praktyka w 91% przypadków odbyła się po 6 semestrze 

nauki. W ponad 70% przypadków praktyka obejmowała okres powyżej sześciu tygodni. 

Najczęściej wybieranymi firmami do realizacji praktyk w 2018 r. były: Instytut Łączności - 

Państwowy Instytut Badawczy, Intel Technology Poland oraz Synopsys Poland Sp. z o.o. 

Praktykę odbyło tam 23% ankietowanych. 

6. Umiędzynarodowienie  

Umiędzynarodowienie kształcenia i badań jest jednym z najważniejszych zadań WETI. 

Od roku akademickiego 2018/2019 nowopowstały międzywydziałowy kierunek Inżynieria 

Danych realizowany jest wyłącznie w języku angielskim. Na kierunku Elektronika 

i telekomunikacja dwie specjalności na studiach II stopnia (Radio Communication Systems 

and Networks oraz Computer Electronic Systems) są również prowadzone w języku 

angielskim dla cudzoziemców oraz studentów polskich. Polscy studenci wyjeżdżający na 
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programy zagraniczne są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w uczelniach partnerskich 

w ramach następujących programów: 

 ERASMUS + - program umożliwia wyjazdy na studia lub na praktykę za granicą do 

krajów europejskich w latach 2014-2021, 

 Program wymiany z Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy - dla studentów studiów 

inżynierskich, kierunek: Elektronika i telekomunikacja, 

 Program podwójnego dyplomowania z Telecom Bretagne, Brest, Francja - dla studentów 

studiów magisterskich, kierunek: Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, 

 Program podwójnego dyplomowania z Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, 

Szwecja - dla studentów studiów magisterskich, kierunek: Informatyka, 

 Uczelniana umowa o wymianie z Cranfield University, UK - dla studentów studiów 

magisterskich, kierunek: Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, 

 Uczelniana umowa o wymianie z University of Nevada, Reno, USA - dla studentów 

studiów inżynierskich i magisterskich, wszystkie kierunki, 

 Uczelniana umowa o wymianie z Purdue University, USA - dla studentów studiów 

inżynierskich i magisterskich, wszystkie kierunki. 

Od semestru zimowego 2018/19 studenci programu ERASMUS+ z zagranicy mogą 

wybierać przedmioty z listy oferowanych dla nich przedmiotów prowadzonych w języku 

angielskim [https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/erasmus-en] – Zal_6_1.pdf lub zapisywać się 

na przedmioty z programów studiów prowadzonych w języku angielskim. Dotychczas mogli 

wybierać spośród wszystkich przedmiotów prowadzonych na wydziale i w przypadku małej 

liczby studentów możliwa była realizacja zajęć na zasadzie indywidualnych konsultacji 

w języku angielskim. Studenci programu ERASMUS+ biorą udział w laboratoriach 

i projektach, w czasie których dostają instrukcje w języku angielskim. 

Wydział pełni wiodącą rolę w IEEE Computer Society C16 - Gdansk Chapter pod 

przewodnictwem prof. Jacka Raka [https://eti.pg.edu.pl/ieee/wladze], który organizuje m.in. 

coroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską. 

Wydział w ramach wspominanych programów prowadzi intensywną wymianę 

nauczycieli akademickich. Dzięki niej kadra dydaktyczna WETI zyskuje nowe doświadczenia 

zawodowe, a studenci mają możliwość udziału w wybranych zajęciach prowadzonych przez 

profesorów przyjeżdżających na krótki pobyt dydaktyczny. W ostatnich kilku semestrach na 

WETI zajęcia dydaktyczne (wykład, seminarium) prowadzili następujący profesorowie: 

 Roberto Garcia-Gomez z University of Alcala in Madrid, Hiszpania, 

 Nataliya Shakhovska z Katedry Sztucznej inteligencji (AI) Politechniki Lwowskiej, 

 Jianguo Ma z Guangdong University of Technology z Chin, 

 Claes Goran Granqvist z Uppsala University w Szwecji (Department of Engineering 

Sciences, The Ångström Laboratory), 

 Yafit Fleger z Institute for Nanotechnology and Advanced Materials, Bar - Ilan University, 

Israel, 

 Laszlo Bela Kish z Wydziału Elektrycznego i Inżynierii Komputerowej Texas A&M 

University w USA, 

 Brian D.O. Anderson z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego oraz z Hangzhou Dianzi 

University w Chinach, 

 Nobuo Takeda z Centrum Inkubacji Nowego Przemysłu, Uniwersytetu Tohoku w Sendai, 

w Japonii, 

 Dipankar Dasgupta z University of Memphis, USA, 

 Bernd Wolfinger z University of Hamburg, Niemcy, 

 Tibor Cinkler z Budapest University of Technology and Economics, Węgry. 
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Niezwykle popularną formą wymiany doświadczeń naukowych na arenie 

międzynarodowej są organizowane przez WETI tzw. szkoły letnie: 

 W dniach 5-12.07.2018, Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów zorganizowała 2. 

edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów i struktur danych dla 

problemów optymalizacji dyskretnej (Gdańsk Summer School of Advanced Science on 

Algorithms for Discrete Optimization). Szkoła została zorganizowana z myślą o studentach 

i doktorantach zainteresowanych algorytmiką i teorią grafów, ale mogły w niej wziąć 

udział także inne osoby interesujące się tą tematyką. Program szkoły tworzyło sześć 7-

godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które 

były prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych. W szkole uczestniczyło 

37 osób z 14 krajów [https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/advanced-

science]. 

 W dniach od 2 do 6 lipca 2018 odbywały się zajęcia w ramach 1 Międzynarodowej Letniej 

Szkoły Uczenia Głębokiego (International Summer School on Deep Learning). Słuchacze 

z wielu krajów świata (60 słuchaczy z 21 krajów) mieli okazję wysłuchać wykładów 

wybitnych specjalistów z dziedziny sztucznej inteligencji oraz uczestniczyli w zajęciach 

praktycznych [https://eti.pg.edu.pl/summer-school/deep-learning]. 

 W dniach od 2 do 7 lipca 2018 odbywały się zajęcia w ramach The 1st International post-

graduate summer school New Frontiers in Photonics (NFP 2018). Szkoła letnia NFiP 2018 

jest przeznaczona dla studentów, naukowców, doktorantów i wykładowców prowadzących 

obecnie badania lub planujących badania w zakresie optyki, fotoniki lub biofotoniki. Daje 

niepowtarzalną okazję do wymiany pomysłów naukowych, nawiązania kontaktów 

i czerpania inspiracji od wiodących profesjonalistów z czołówki technologii fotonicznej 

[https://fropho2018.eu/]. 

Ponadto, program kształcenia językowego realizowany przez Centrum Języków Obcych 

(CJO) PG zmierza do podniesienia kompetencji językowych studentów dotyczących 

w szczególności języka angielskiego akademickiego, technicznego związanego z kierunkiem 

studiów oraz języka świata pracy. Współpracujące z WETI Centrum Języków Obcych 

podejmuje wiele działań promujących i wspierających mobilność studentów wykraczających 

poza obowiązkowy program kształcenia, jak współpraca z międzynarodowymi organizacjami 

studenckimi, prowadzenie kół językowych oraz debat w języku angielskim. Podczas ścisłej 

współpracy WETI z CJO powstał podręcznik akademicki English for Information Technology 

do nauki języka angielskiego dla studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki. Podręcznik został opracowany na podstawie tekstów pracowników naukowych 

tego wydziału. Podręcznik jest przeznaczony do nauki na ostatnim semestrze lektoratu 

z języka angielskiego i w założeniu ma przygotować studentów do porozumiewania się 

podczas wyjazdów w ramach programów wymiany studentów, do korzystania z wykładów 

online oraz do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku pracy. Podręcznik zawiera 

ćwiczenia fonetyczne, co pomoże studentom zapoznać się z prawidłową wymową słownictwa 

technicznego. Liczne nagrania rozwijają umiejętności rozumienia ze słuchu zaawansowanych 

tekstów – do podręcznika dołączona jest płyta CD.  

Dodatkowe informacje, które jednostka uznaje za ważne dla oceny tego kryterium: 

W roku 2016 WETI zawarł umowę o współpracy z Universidade de Lisboa, Instituto 

Superior Tecnico National w dwóch obszarach: badawczym i dydaktycznym. W zakresie 

działalności badawczej umawiające się strony wyraziły gotowość m.in. do realizacji 

wspólnych projektów badawczych, wymiany pracowników naukowych w zależności od 

możliwości finansowych partnerów, wymiany publikacji naukowych, publikacji 

komunikatów i artykułów w periodykach naukowych, wzajemnego informowania się 

o organizacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, konferencji. Natomiast w 
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zakresie działalności edukacyjnej umawiające się strony wyraziły gotowość do  wymiany 

programów kształcenia i planów studiów łącznie z podyplomowymi, wymiany nauczycieli 

akademickich w zależności od możliwości finansowych, wymiany skryptów, podręczników 

i pomocy dydaktycznych, monografii i innych publikacji oraz wymiany studentów 

i doktorantów na studia, praktyki, warsztaty, konferencje. Rokrocznie, na podstawie tej 

umowy, młodzi pracownicy nauki i doktoranci z Katedry Systemów i Sieci 

radiokomunikacyjnych wyjeżdżają do Portugalii w celu podwyższenia swojej wiedzy 

i umiejętności w zakresie ogólnie rozumianej radiokomunikacji. 

7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

7.1. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki dysponuje nowoczesną 

i przygotowaną kompleksowo bazą dydaktyczną i naukową, zapewniającą możliwość 

realizacji atrakcyjnych zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia badań naukowych na 

najwyższym, światowym poziomie. Wydział zajmuje dwa budynki, tzw. WETI A i WETI B. 

Na infrastrukturę dydaktyczną i badawczo-laboratoryjną WETI składają się:  

Budynek WETI A, w którym znajdują się:  

 audytoria – dwa po 198 miejsc każde, wyposażone w zestaw multimedialny i tablicę 

interaktywną, 

 sale dydaktyczne – 25, łącznie na 795 osób, 

 laboratoria – 67, łącznie na 948 osób. 

Budynek WETI B, w którym znajdują się: 

 audytoria – dwa po 249 miejsc każde, wyposażone w zestaw multimedialny i tablicę 

interaktywną oraz jedno na 161 miejsc z wyposażeniem multimedialnym, 

 sale dydaktyczne – 18, łącznie na 739 osób, 

 laboratoria – 10, łącznie na 186 osób. 

Każda sala wykładowa i każde laboratorium komputerowe wyposażone jest w zestaw 

multimedialny: projektor, laptop i ekran oraz tablicę. Infrastruktura dydaktyczna dostosowana 

jest do specyfiki oferowanych studiów prowadzonych na wydziale. W wyżej wymienionych 

budynkach są zorganizowane m.in. następujące specjalistyczne laboratoria: Laboratoria 

komputerowe, Laboratorium anten – komora bezechowa, Laboratorium fotonicznych 

pomiarów spektralnych, Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, Laboratorium 

miernictwa radiokomunikacyjnego, Laboratorium modulacji cyfrowych, Laboratorium 

optycznych pomiarów medycznych, Laboratorium osobistych urządzeń wspomagających, 

Laboratorium podstaw elektroakustyki - komora bezechowa, Laboratorium podstaw 

telekomunikacji, Laboratorium pomiarów światłowodowych, Laboratorium programowania 

systemów czasu rzeczywistego, Laboratorium radia programowalnego, Laboratorium 

rozproszonych systemów pomiarowych, Laboratorium sensorów i elementów 

wykonawczych, Laboratorium sygnałów telekomunikacyjnych, Laboratorium systemów 

wbudowanych i mikroprocesorów, Laboratorium techniki bezprzewodowej, Laboratorium 

techniki cyfrowej, Laboratorium techniki odbioru radiowego, Laboratorium terenowe 

systemów elektroniki morskiej w Joninach nad jeziorem Wdzydze, Laboratorium urządzeń 

radiokomunikacyjnych. Oba budynki są w bardzo dobrym stanie technicznym, zapewniają 

wysoki poziom bezpieczeństwa (teren strzeżony i monitorowany) oraz posiadają atrakcyjną 

lokalizację w centrum Trójmiasta. Wydział jest samowystarczalny pod względem lokalowym 

jak i sprzętowym do prowadzenia procesu dydaktycznego oraz prac badawczych. 

Wydział posiada sieć internetową obejmującą wszystkie pomieszczenia oraz laboratoria 

w obu budynkach, która zapewnia dostęp do infrastruktury sieciowej uczelni. Użytkownicy 
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sieci mają za jej pośrednictwem zapewniony przewodowy i bezprzewodowy dostęp do 

Internetu. Każdy student WETI, ma dostęp do Internetu kablowego we wszystkich 

laboratoriach, czytelni filii biblioteki oraz punktach przewodowego dostępu znajdujących się 

na korytarzach przed audytoriami budynku WETI B. Istnieje także wirtualne laboratorium 

Matlab, do którego studenci mają bezpieczny dostęp poprzez VPN. Każdy student WETI, ma 

także zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez sieć WETI_PG i EDUROAM. 

Zaletą wydziałowej sieci WETI_PG jest możliwość użycia protokołu IPv6. Zaletą sieci 

EDUROAM z kolei jest jego uniwersalność w Europie i świecie szczególnie polecana dla 

studentów korzystających z programu ERASMUS+. Uwierzytelnianie studenta do sieci 

bazuje na jego danych (login, hasło) z Centrum Usług Informatycznych Politechniki 

Gdańskiej, a konfiguracja klientów sieci WiFi, VPN opisana jest na stronie 

[http://starter.eti.pg.gda.pl]. 

Nowoczesna baza informatyczna umożliwia prowadzenie badań naukowych 

w obszarach odpowiadających najnowszym trendom. Wydział co kilka lat dba o wymianę 

sprzętu, w szczególności komputerowego, przeznaczonego do działalności dydaktycznej. 

Finansuje dostęp do specjalizowanych baz danych (m.in. IEEE Xplore Digital Library), 

w których można znaleźć najnowsze osiągnięcia w dyscyplinach uprawianych na WETI.  

Wszystkie pomieszczenia WETI są przyjazne dla osób niepełnosprawnych. W obu 

budynkach znajdują się windy dostosowane do użytku dla osób niepełnosprawnych. Do 

trudno dostępnych części budynku WETI A można dostać się wykorzystując platformę dla 

niepełnosprawnych. W obu budynkach znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Drzwi 

wejściowe w budynkach posiadają specjalny automatyczny system ich otwierania 

przystosowany do obsługi komunikacji osób niepełnosprawnych. 

7.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

Uzupełnienie wydziałowej infrastruktury dydaktycznej stanowi Filia Biblioteki Głównej 

z czytelnią znajdująca się na parterze budynku WETI B, która gromadzi, udostępnia 

i pośredniczy w dostępie do zbiorów [https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/home]: 

 usytuowanych w wolnym dostępie książek z zakresu nauk reprezentowanych na WETI 

w sześciu działach: automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, 

inżynieria biomedyczna i inne (matematyka, fizyka), posiada również wydzieloną kolekcję 

podręczników; 

 naukowe i popularnonaukowe czasopisma polskie i zagraniczne; 

 naukowe zasoby elektroniczne (czasopisma i książki subskrybowane przez Bibliotekę PG). 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest w pełni skomputeryzowana – wszystkie operacje 

są wykonywane w systemie VTLS VIRTUA. W Bibliotece Politechniki Gdańskiej 

eksploatowane są następujące komputerowe systemy biblioteczne: 

 Komputerowy system biblioteczny VIRTUA, dostępny pod adresem: 

[https://katalog.bg.pg.edu.pl/search/query?theme=system], 

 Pomorska Biblioteka Cyfrowa, zawierająca książki i publikacje w wersji cyfrowej, 

dostępna pod adresem: [www.pbc.gda.pl]. 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej organizuje dostęp do baz danych renomowanych 

wydawnictw naukowych. Pełnotekstowe naukowe bazy danych (e-książki, e-czasopisma), 

bibliograficzno-abstraktowe i inne, dostępne są pod adresem: [http://pg.edu.pl/biblioteka-

pg/alfabetycznie]. 

Czytelnia WETI oferuje ponadto: 

 72 miejsca do pracy indywidualnej lub zespołowej, w tym 37 stanowisk komputerowych 

z dostępem do Internetu i pakietem biurowym oraz stanowisko dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych;  
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 salę seminaryjną dla 24 miejsc oraz 7 stanowiskami komputerowymi z czytelnią naukową;  

 stanowiska do samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów książek; 

 urządzenia reprograficzne (drukarki, kserografy i skanery).  

Pracownicy biblioteki świadczą także usługi biblioteczno-informacyjne: 

 udostępnianie literatury na miejscu oraz wypożyczenia krótkoterminowe;  

 dostęp do naukowych baz danych;  

 wsparcie w zakresie gromadzenia literatury oraz pomoc w korzystaniu z baz danych 

(w tym zasobów elektronicznych książek i czasopism naukowych);  

 indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne oraz z zakresu kompetencji 

informacyjnych;  

 wydawanie skierowań do innych bibliotek. 

7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

Bieżące monitorowanie, ocena i wyznaczenie kierunków doskonalenia bazy 

dydaktycznej i naukowej wykonywane jest w ramach prac powołanej przez Radę WETI 

Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020. Do zadań 

komisji należy m.in. analiza bieżących potrzeb w zakresie doskonalenia infrastruktury 

wydziału oraz analizowanie wniosków zgłoszonych przez pracowników i studentów odnośnie 

infrastruktury wydziału. W skład zespołu wchodzą: pracownicy naukowo-dydaktyczni, 

dyrektor administracyjny, przedstawiciel samorządu studentów i przedstawiciel samorządu 

doktorantów oraz interesariusz zewnętrzny. 

Podstawowym źródłem udoskonalania infrastruktury WETI jest tzw. dotacja dziekana. 

Są to zaoszczędzone środki finansowe przez dziekana, które służą do unowocześniania bazy 

dydaktycznej i naukowej wydziału, a także są przeznaczane na remonty infrastruktury. 

W ostatnim czasie została zmodernizowana elewacja budynku WETI A za przeszło 7 mln 

PLN. Ponadto, WETI pozyskiwał środki finansowe z zewnętrznych źródeł, tzn.: 

 dotacji na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych (SPUB), 

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów 

kształcenia 

8.1. Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia  

Wspieranie krajowej i międzynarodowej mobilności studentów: 

 zamieszczanie ogłoszeń oraz jasnych zasad rekrutacji na wyjazdy na stronie wydziałowej 

oraz prowadzenie dedykowanych stron internetowych dotyczących programów 

zagranicznych staży i wymian, zwłaszcza programu ERASMUS+, programów 

podwójnego dyplomowania oraz IAESTE; 

 organizacja spotkań i imprez informacyjno-promocyjnych związanych z programami 

wymian, np. ERASMUS DAY, spotkania z wizytującymi nauczycielami z uczelni 

partnerskich, prodziekanem ds. organizacji studiów, studentami, którzy przyjeżdżają do 

nas z zagranicy; 

 dzięki ścisłej współpracy z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej 

i Erasmus Student Network Gdańsk (uznaną za najlepszą organizację ESN w Polsce 

w 2017r.) możliwa jest na wydziale tzw. "internationalisation at home"; 

 bezpośrednie informowanie studentów (telefonicznie, pocztą elektroniczną) 

o wydarzeniach i możliwościach wyjazdów; 
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 wyznaczenie pracowników dydaktycznych i administracyjnych do obsługi i pomocy 

wyjeżdżającym i przyjeżdżającym studentom, według zasady "jednego okienka". 

Wspieranie prowadzenia badań lub działalności artystycznej oraz publikowania lub 

prezentacji ich wyników, jak również w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji 

naukowej lub artystycznej: 

 opieka i pomoc w działalności studenckich kół naukowych (9 w dziedzinie EiT oraz 2 koła 

interdyscyplinarne łączące elementy różnych dziedzin) – Zal_8_1.pdf; 

 promocja i informowanie pośrednie i bezpośrednie studentów o możliwościach 

uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach, sympozjach, konkursach i innych 

wydarzeniach naukowych i popularno-naukowych; 

 promocja najbardziej aktywnych naukowo studentów, poprzez organizację wewnętrznych 

konkursów i nagród dla najlepszych studentów; 

 promocja i wspieranie najbardziej aktywnych studentów i kół naukowych w uczestnictwie 

w zewnętrznych konkursach i zawodach. 

W celu dobrego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy lub do dalszej 

edukacji na WETI prowadzi się następujące działania: 

 zwraca się uwagę by zajęcia powiązane z praktyką prowadzone były przez nauczycieli 

o dłuższym doświadczeniu w pracy w zakładach przemysłowych; 

 dużą wagę przykłada się do realizacji praktyk zawodowych i powiązanie tych doświadczeń 

z realizowanymi projektami inżynierskimi na pierwszym stopniu studiów i z tematami 

projektów grupowych na drugim stopniu studiów; propagowana jest idea podejmowania 

tematów projektów inżynierskich i projektów grupowych zgłaszanych przez zewnętrznych 

przedsiębiorców; 

 przy różnych okazjach wydział organizuje szkolenia dla studentów z zakresu 

programowania oraz tzw. umiejętności miękkich; 

 przedstawiciele przemysłu są konsultantami przy tworzeniu programów studiów oraz 

doboru treści programowych dla poszczególnych przedmiotów oraz opiniują aktualnie 

realizowane programy studiów; 

 wydział realizuje specjalności zamawiane jak np. systemy wbudowane przygotowaną na 

zamówienie i przy współpracy z firmą INTEL; 

 corocznie w maju wydział jest partnerem strategicznym Trójmiejskich Targów Pracy 

licznie odwiedzanych przez studentów WETI, innych wydziałów PG oraz innych uczelni 

z Trójmiasta [http:\\www.targipracy.gdansk.pl]. 

Wydział ma duże doświadczenie w zakresie motywowania młodzieży (studentów 

i uczniów szkół średnich) do osiągania lepszych wyników nauczania i uczenia się oraz 

prowadzonych badań. Do najważniejszych działań w tym zakresie można zaliczyć: 

 Akademia ETI to zajęcia z informatyki (a także z technologii pozostających w naukowo-

dydaktycznych obszarach działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki Politechniki Gdańskiej) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pomorza 

prowadzone przez nauczycieli akademickich (ewentualnie przez doktorantów i studentów) 

[https://eti.pg.edu.pl/informacje-o-akademii]. Obecnie w Akademii ETI uczestniczy ponad 

dwadzieścia szkół ponadgimnazjalnych. Przystąpienie do Akademii ETI następuje poprzez 

podpisanie porozumienia o objęciu patronatem naukowym i dydaktycznym między szkołą 

i Politechniką Gdańską oraz porozumienia o współpracy między szkołą i Wydziałem 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W ramach Akademii ETI przeprowadzane 

są raz w roku (w styczniu lub w lutym) Igrzyska Akademii ETI. Jest to bezpłatny konkurs 

informatyczny organizowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Politechniki Gdańskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pomorza. 
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 Praca z finalistami i laureatami Konkursu Czerwonej Róży zarówno w kategorii 

indywidualnej na najlepszego studenta jak i w kategorii zespołowej na najlepsze 

studenckie koło naukowe. 

 Uczestnictwo w projekcie „Zdolni z Pomorza” realizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, finansowanym z Funduszy Europejskich. 

 Realizacja indywidualnych programów nauczania dla studentów niepełnosprawnych pod 

indywidualną opieką tutorów naukowych. Obecnie taką formą kształcenia objętych jest 

5 studentów o różnym, często bardzo wysokim, stopniu niepełnosprawności. 

 Od trzech lat organizowane są międzynarodowe tematyczne szkoły letnie dla studentów 

i doktorantów. Rokrocznie bierze w nich udział kilkadziesiąt osób z kilkudziesięciu krajów 

świata. 

 Na WETI, przy udziale tutora, realizowany jest aktualnie Diamentowy Grant. 

 Na WETI rokrocznie dla wybitnie uzdolnionej młodzieży szkół średnich tworzona jest 

możliwość realizacji wybranych przedmiotów podstawowych jak np. matematyka przez 

uczniów liceów ogólnokształcących. Nauka odbywa się wspólnie ze studentami pod 

szczególną opieką prowadzących zajęcia nauczycieli. Co roku z tej formy doskonalenia 

wiedzy korzysta kilku uczniów. 

 Wydział umożliwia w trakcie wakacji letnich staże dla uczniów szkół średnich realizowane 

pod opieką tutora w wydziałowych laboratoriach badawczych.  

 Wydział umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania dla osób wybitnie 

uzdolnionych. Przykładem może być osoba, która rozpoczęła studia w wieku lat 14, 

a w wieku lat 21 sfinalizowała pracę doktorską. 

Sposoby informowania studentów o możliwościach ich wspierania i jego zakresie, 

w tym kwalifikacji kadry wspierającej proces kształcenia: 

 prowadzenie stron dedykowanych różnym formom pomoc studentom, np. realizacja 

dyplomu, regulaminy studiów, programy wymian, stypendia; 

 powołanie i wspieranie działalności Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS), 

zajmującej się pomocą materialną dla studentów z Funduszu Pomocy Materialnej, 

prowadzonej przez studentów wydziału; 

 wyznaczenie pracownika dziekanatu odpowiedzialnego przede wszystkim za sprawowanie 

opieki nad WKS oraz informację i obsługę studentów poszukujących pomocy w kwestiach 

wyjazdów, stypendiów, nagród i konkursów; 

 bezpośrednie (telefonicznie, przez pocztę elektroniczną) i pośrednie (ogłoszenia 

w gablotach informacyjnych na wydziale, strony internetowe itp.) informowanie studentów 

o bieżących sprawach dedykowanych konkretnym grupom studentów. 

Sposoby rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów 

reguluje procedura nr 5 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

[https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] – Zal_8_2.pdf. Celem procedury rozpatrywania 

podań i odwołań do dziekana jest ujednolicenie reguł przyjmowania i rozpatrywania podań 

kierowanych przez studentów związanych z realizacją procesu kształcenia na Wydziale 

Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Przedmiotem działań, 

w ramach niniejszej procedury, jest identyfikacja typowych problemów z jakimi do dziekana 

zwracają się studenci oraz określenie procesu analizy zgłaszanych problemów 

i podejmowania przez dziekana stosownych decyzji. 

Wydział dba o poziom obsługi administracyjnej studentów kierując pracowników 

obsługi na różnego rodzaju kursy i szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. W poniższej tabeli 

przedstawiono listę szkoleń i kursów odbytych przez pracowników dziekanatu w latach 2014-

2018. 
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Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników dziekanatu 

Rok 2014 

1 Konsekwencje zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym w praktyce uczelni 

2 Zasady korzystania ze wsparcia zespołu Helpdesk – obsługa portalu uczelnianego mojapg 

3 Dostosowanie procesu wdrażania systemów przy wykorzystaniu metod ITIL 

Rok 2015 

4 Efektywna komunikacja i zapobieganie trudnym sytuacjom w relacjach ze studentami 

5 
Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów oraz 

kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi 

6 Problematyka psychiczna studentów oraz program wsparcia, psychoterapii i leczenia psychiatrycznego 

7 Podejmowanie i odbywanie studiów przez cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów 

8 Pierwsza pomoc przedmedyczna 

9 Procedury utrzymania i rozwoju systemów informatycznych stworzonych w ramach projektu eUczelnia 

Rok 2016 

10 
Efektywna komunikacja w zespole-jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami, kadrą 

naukową i studentami 

11 
Techniki radzenia sobie z agresją studentów, pracowników oraz własnymi emocjami w trudnych 

sytuacjach 

12 
Trudne sytuacje w dziekanacie, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na 

studia oraz ich rodzicami 

Rok 2017 

13 
Wydawanie decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć w sprawach studenckich po nowelizacji ustawy 

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 

14 
Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od 

rekrutacji po ukończenie studiów 

15 Szkolenie z obsługi programu księgowo-rozliczeniowego TETA 

16 
Doktoranci w polskich uczelniach. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do 

absolwenta 

Rok 2018 

17 
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na Politechnice Gdańskiej 

(EZD PUW) 

18 Szkolenie z nowych zasad przetwarzania danych osobowych RODO 

19 
Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic- zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenie osób 

niepełnosprawnych 

20 
Analiza i mapowanie procesów w ramach Modułu III projektu "Zintegrowany Program Rozwoju 

Politechniki Gdańskiej" 

21 Semestralny kurs "Nowoczesny dziekanat" zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego 

22 

Projekt MAYDAY EURO 2012 – Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych 

multimedialnych do identyfikacji wyspecjalizowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń 2013 - 

2015 

23 
Erasmus +: lata 2015, 2016, 2017, 2018. University of Camerino (Włochy), University of L’Aquila 

(Włochy), University of Lisboa (Portugalia), University of Malta 

24 Lata  2017, 2018. Ogólnopolskie Forum Dziekanatów SGH Warszawa 

25 

Cykl szkoleń dla kierowników zespołów, kończący się uzyskaniem CERTYFIKATU EFEKTYWNRGO 

MENEDŻERA: 

- Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych 

sytuacjach (wrzesień 2016), 

- Efektywne motywowanie pracowników (listopad 2016) 

- Etyczne wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją w sytuacjach zawodowych (styczeń 2017) 

- Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w sytuacjach zawodowych (kwiecień 2017) 

- Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności (grudzień 2017) 

 

Jakość pracy pracowników administracyjnych wspierających proces dydaktyczny jest 

systematycznie monitorowana. W każdym semestrze, równolegle z ankietyzacją przedmiotów 
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i nauczycieli akademickich, prowadzone jest badanie ankietowe oceniające jakość usług 

świadczonych przez dziekanat i bibliotekę. Wyniki tych ankiet są prezentowane i omawiane 

na posiedzeniach Rady Wydziału podczas debaty poświęconej ocenie zakończonego semestru 

na podstawie podsumowania wyników przygotowanego przez dziekanat oraz wyników ankiet 

studenckich. Poniżej przedstawiono syntetyczne wyniki ankietyzacji dziekanatu i biblioteki 

po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

8.2. Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

Wydział przykłada dużą wagę do zapewnienia wysokiej jakości prowadzonej 

działalności dydaktycznej. Nadzór nad realizacją tego procesu sprawują dziekan oraz 

prodziekan ds. kształcenia. Trwałym elementem jest systematyczne działanie podnoszące 

rangę i znaczenie pracy dydaktycznej. Do najważniejszych czynności w tym zakresie należy 

wielokierunkowe monitorowanie systemu kształcenia, czego najważniejszymi elementami są 

hospitacje zajęć dydaktycznych oraz system ocen wszystkich nauczycieli akademickich, co 

ma bezpośredni wpływ na sposób ich awansowania. Kierownicy poszczególnych katedr są 

zobowiązani do merytorycznego i formalnego nadzoru zajęć dydaktycznych prowadzonych 

przez podległych im pracowników oraz sporządzania w formie pisemnej warunków zaliczania 

poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem terminów i miejsca konsultacji dydaktycznych 

tych pracowników. Ważnym elementem tego nadzoru są hospitacje zajęć dydaktycznych, 

przeprowadzane szczególnie w odniesieniu do młodszych i tym samym mniej 

doświadczonych pracowników oraz w odpowiedzi na ewentualne sygnały 

o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Pod koniec każdego semestru przeprowadza się 

anonimową ankietę studencką oceny nauczyciela akademickiego. Wyniki tych ankiet w ujęciu 

indywidualnym, odnoszącym się do poszczególnych pracowników oraz w ujęciach 

przekrojowych są uwzględniane przy doborze wykładowców do poszczególnych 

przedmiotów oraz przy ich awansowaniu. Wyniki te są poufne, znane w całości dziekanowi 

oraz prodziekanowi ds. kształcenia. Kierownicy katedr otrzymują wyniki ankiet podległych 

im pracowników, które następnie przekazują i omawiają indywidualnie z tymi pracownikami 

(otrzymywanie i przekazywanie ankiet odbywa się na podstawie uprawnień dostępu do ankiet 

poprzez MojaPG). Syntetyczne wyniki ankietyzacji dla poszczególnych kierunków 

i semestrów są prezentowane na forum Rady Wydziału, a wnioski z nich są następnie 

dyskutowane. Należy podkreślić, że średnia wydziałowa z tych ankiet zawsze znacznie 

przekracza poziom 4 w pięciopunktowej skali od 1 do 5. W przypadku wyników rażąco 

odbiegających od średniej wydziałowej, dziekan wydziału wraz z kierownikiem katedry 

przeprowadza rozmowę z ocenionym nauczycielem i ustalany jest zakres czynności mających 

doprowadzić do poprawy zaistniałej sytuacji. Jeżeli bardzo niska ocena pracy danego 

nauczyciela powtarza się, wówczas jest on zagrożony zwolnieniem, co miało już miejsce 

w praktyce. 
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Od roku akademickiego 2005/2006 wprowadzono odrębną ankietę studencką dotyczącą 

projektów grupowych. Pozwala ona zebrać opinie dotyczące tego priorytetowego na wydziale 

rodzaju zajęć.  

Należy także podkreślić, że ważną rolę w procesie zapewnienia jakości kształcenia 

odgrywa Wydziałowa Komisja Programowa, która w sposób ciągły pracuje nad 

udoskonalaniem zawartości merytorycznej i kształtu programów nauczania, celem ich 

dostosowania do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. 

Stosowany system oceny studentów wynika z obowiązującego w Politechnice 

Gdańskiej Regulaminu Studiów i jest z nim w pełni zgodny. Najważniejsze elementy tego 

systemu to skala ocen oraz system punktowy ECTS (European Credit Transfer System) 

wprowadzony w PG w 1999 roku, co jest przejawem dążenia do zapewnienia pełnego 

partnerstwa w europejskim obszarze edukacyjnym, określonym w treściach Deklaracji 

Bolońskiej. Skala ocen jest sześciopunktowa, tzn. stosuje się następujące oceny: bardzo dobry 

(5.0), ponad dobry (4.5), dobry (4.0), dość dobry (3.5), dostateczny (3.0) oraz niedostateczny 

(2.0). Wszystkie z wymienionych ocen, za wyjątkiem oceny niedostatecznej, są ocenami 

zaliczającymi dany przedmiot i tym samym uprawniają do uzyskania liczby punktów ECTS 

przypisanych do tego przedmiotu. Do wszystkich przedmiotów z programu studiów 

przypisana jest określona liczba punktów ECTS, zależna od wkładu pracy studenta oraz od 

zawartości merytorycznej każdego przedmiotu. 

Sumaryczna liczba punktów ECTS wynikająca z wszystkich przedmiotów każdego 

semestru wynosi co najmniej 30, co zarazem stanowi warunek ilościowy uzyskania zaliczenia 

każdego semestru. Jeżeli w ramach danego przedmiotu w semestrze prowadzi się więcej niż 

jedną z form zajęć – np. wykład i ćwiczenia, to student otrzymuje jedną ocenę z przedmiotu, 

która wynika z ocen cząstkowych każdej z tych form. 

Na ofertę programową procesu kształcenia realizowanego na WETI mają wpływ 

interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Interesariusze wewnętrzni to studenci. 

Przedstawiciele samorządu studenckiego są członkami wszystkich kierunkowych komisji 

programowych. Wszystkie zmiany programowe podejmowane przez komisje programowe 

i zatwierdzane przez posiedzenia Rady Wydziału są dokonywane jedynie w przypadku 

uzyskania pozytywnej opinii przedstawicieli studentów. Zmiany programowe są również 

realizowane przy konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, czyli przedstawicielami 

pracodawców. Konsultacje takie są prowadzone w sprawie modyfikacji treści realizowanych 

przedmiotów oraz planowanych kierunków zmian programów kształcenia. Odbywa się to 

w ramach okresowych spotkań organizowanych z udziałem firm zgrupowanych w Klastrze 

INTERIZON, a także spotkań bilateralnych z zainteresowanymi pracodawcami. Inną formą 

współpracy z interesariuszami zewnętrznymi jest realizacja specjalności na zamówienie 

konkretnego pracodawcy i przy jego merytorycznym udziale. Tak powstała specjalność 

uzupełniająca Systemy wbudowane, która powstała z inicjatywy i przy aktywnym udziale 

firmy INTEL. Specjalność ta oferowana jest zarówno jako specjalność podstawowa jak 

i uzupełniająca. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. 

Interesariusze zewnętrzni mają istotny wpływ na przebieg procesu dydaktycznego oraz 

na weryfikację osiąganych efektów kształcenia. Zasady realizacji praktyk i staży studenckich 

zawiera procedura nr 6 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

[https://eti.pg.edu.pl/procedury-wydzialowe] – Zal_2_4.pdf. Przedmiotem procedury jest opis 

sposobu postępowania studentów przystępujących do wykonania obowiązku odbycia praktyki 

zawodowej, a także pragnących odbyć długoterminowy staż badawczo-przemysłowy. 

Procedura wskazuje także na obowiązki organów uczelni związane z organizowaniem praktyk 

i staży. Procedura odnosi się zarówno do obowiązkowej dla wszystkich studentów studiów 

inżynierskich praktyki zawodowej, co wynika z aktualnego Regulaminu stacjonarnych 

i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej jak i staży magisterskich, 
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które nie są obowiązujące, ale pozwalają zweryfikować w praktyce wiedzę i umiejętności 

praktyczne zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki oraz poszerzyć je o nową wiedzę, 

umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne [http://eti.pg.edu.pl/dziekanat-

eti/regulaminy]. 

Zakładowi opiekunowie praktyk i staży biorą udział w ocenie praktykantów, formułują 

opinie na temat ich przygotowania do zawodu oraz niekiedy dzielą się swoimi opiniami 

z uczelnią reprezentowaną przez Pełnomocnika dziekana ds. praktyk na wybranym kierunku 

studiów. Pełnomocnicy na podstawie opinii zebranych od pracodawców oraz na podstawie 

sprawozdań z realizowanych praktyk składanych obowiązkowo przez studentów 

przygotowują doroczne raporty zawierające wnioski ze zrealizowanych praktyk. 

Sprawozdanie to trafia do prodziekana ds. organizacji studiów oraz do kierunkowej komisji 

programowej, której członkiem jest pełnomocnik. W ten sposób wnioski z realizacji praktyk 

są brane pod uwagę przy wyznaczaniu kierunków zmian w programie kształcenia 

dostosowujących go do aktualnych oczekiwań pracodawców. 
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Część II - Perspektywy rozwoju kształcenia na ocenianym kierunku studiów 

 

Analiza SWOT programu kształcenia na kierunku Elektronika i telekomunikacja i jego 

realizacji, z uwzględnieniem kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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w
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n
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Mocne strony 

1. Bogata oferta programowa: strumienie, 

profile, specjalności (podstawowe, 

uzupełniające) – wysokie pozycje 

w krajowych rankingach. 

2. Wysokiej klasy kadra naukowo-

dydaktyczna i jej systematyczny 

rozwój naukowy (doktoraty, 

habilitacje, profesura, publikacje) – 

kategoria A+. 

3. Włączanie studentów do prac 

badawczo-rozwojowych poprzez 

projekty dyplomowe, projekty 

grupowe, prace dyplomowe – wspólne 

publikacje wyników. 

4. Różnorodna, bogata i nowoczesna baza 

laboratoryjna – wysoki poziom 

specjalizacji zarówno dla elektroniki 

jak i telekomunikacji. 

5. Wysoki poziom kształcenia i jego 

udoskonalanie przez ciągły proces 

monitorowania i oceny. 

Słabe strony 

1. Zbyt duże grupy ćwiczeniowe 

i laboratoryjne, za mało zajęć 

projektowych. 

2. Zbyt duże obciążenie dydaktyką 

i pracami administracyjnymi utrudnia 

nabór i rozwój naukowy młodej kadry. 

3. Niewystarczające zaangażowanie 

studentów studiów drugiego stopnia 

w pogłębianiu wiedzy z uwagi na 

częste zatrudnienie w firmach. 

4. Brak wykwalifikowanej kadry 

technicznej do obsługi bazy 

laboratoryjnej. 

5. Stosunkowo małe zainteresowanie 

studentów przedmiotami 

podstawowymi i brak dociekliwości 

w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności 

na poziomie zaawansowanym. Mała 

mobilność studentów w czasie 

odbywania studiów II stopnia. 
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Szanse 

1. Duży popyt na kadrę inżynierską 

i specjalistów. 

2. Zauważenie przez środowisko związku 

między możliwościami i jakością 

kształcenia a rozwojem regionu i kraju. 

3. Wzrost zainteresowania firm 

branżowych współpracą w realizacji 

procesu dydaktycznego. 

4. Proponowane zmiany w liczbie 

studentów na pracownika dają szansę 

dalszego zwiększenia jakości 

dydaktyki. 

5. Zapowiadany wzrost finasowania 

szkolnictwa wyższego i nauki wpłynie 

na rozwój kadry. 

Zagrożenia 

1. Zmniejszenie liczby kandydatów na 

studia drugiego stopnia na skutek 

zwiększonego popytu na inżynierów. 

2. Mała atrakcyjność finansowa pracy 

oferowana przez PG w stosunku do 

obowiązków (dydaktyka, badania, 

projekty, administracja). 

3. Niestabilność zawodowa w przypadku 

młodej kadry PG. 

4. Mała motywacja studentów w 

realizacji ambitnych prac projektowych 

i dyplomowych z uwagi na regulacje 

prawne co do tzw. własności 

intelektualnych. 

5. Prawny przerost biurokracji nad 

właściwą merytoryczną pracą. 
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

 

…………………………….……………… ………………………………………… 
(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

Gdańsk, dnia …………………. 
(miejscowość i data) 
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Część III - załączniki 

 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku5 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Na dzień 

31.11.2015 

Bieżący rok 

akademicki 

Na dzień 

9.11.2018 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 315 228 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

II 147 140 

III 168 140 

IV 174 139 

II stopnia 
I 164 116 

II 60 36 

jednolite studia 

magisterskie 

I 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Razem: 1028 799 --- --- 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów w 

danym roku  

I stopnia 

Zakres  

1.10- 30.09 

2018 94 121 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

2017 114 149 

2016 120 156 

II stopnia 

Zakres  

1.10- 30.09 

2018 57 88 

2017 58 102 

2016 65 79 

jednolite studia 

magisterskie 
Nie dotyczy 

Razem: 508 695 --- --- 

 

  

                                                 
5 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 

(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

kształcenia określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596)6. 

 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS7 

Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia. 
211 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów. 
112 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki właściwej/właściwych dla ocenianego 

kierunku studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz 

umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

107 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne). 

5 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru. 82 

Przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki). 
2 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS8 

Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia. 
91 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów. 
46 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki właściwej/właściwych dla ocenianego 

kierunku studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz 

umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

86 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych 

niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne). 

5 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru. 66 

Przyporządkowana praktykom zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych 0 

                                                 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. 
7 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy podać 

liczbę godzin. 
8 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy podać 

liczbę godzin. 
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studiach przewiduje praktyki). 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Nie dotyczy 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
0 

 
Tabela 4. Moduły zajęć związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki 

związanej z kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności 

prowadzenia badań naukowych9 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Inżynieria mikrofalowa i antenowa 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Pomiary wielkości nieelektrycznych W, L 60 5 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Anteny w komunikacji bezprzewodowej W, L 30 3 

Programowanie mikromodułów W, L 30 2 

                                                 
9 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. 
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komunikacyjnych 

Systemy komunikacji bezprzewodowej W, L 30 3 

Projektowanie urządzeń bezprzewodowych W, L, P 75 5 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Razem: 1320 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Komputerowe systemy elektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Pomiary wielkości nieelektrycznych W, L 60 5 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Modelowanie i symulacja systemów W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Integracja sprzętu i oprogramowania W, L 30 2 

Organizacja i oprogramowanie systemów 

elektronicznych 
W, L 45 4 

Bloki funkcjonalne systemów elektronicznych W, L 30 3 

Projektowanie pakietów elektronicznych W, L 30 2 

Razem: 1320 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 
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Studia pierwszego stopnia – profil: Optoelektronika 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Pomiary wielkości nieelektrycznych W, L 60 5 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Projektowanie układów elektronicznych W, L, P 45 4 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Elementy i układy optoelektroniczne W, P 30 2 

Optyczne techniki pomiarowe W, L 30 3 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Optyczna transmisja i przetwarzanie informacji W, L, P 60 4 

Razem: 1320 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Systemy mikroelektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 
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Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – lab. L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Pomiary wielkości nieelektrycznych W, L 60 5 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Mikroelektroniczne systemy programowalne W, L 30 3 

Systemy czasu dyskretnego W, L 30 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Analogowe układy scalone W, L 30 2 

Projektowanie układów ASIC W, L, P 45 4 

Zastosowanie FPGA i CPLD w systemach CPS W, L 30 2 

Razem: 1320 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Systemy multimedialne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C 30 2 
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Sygnały telekomunikacyjne i W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C 45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałów – projekt P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L 30 3 

Techniki transmisji i komutacji –laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L 30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) –laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L 30 2 

Systemy echolokacyjne W, L 45 3 

Inteligentne systemy decyzyjne W, L 45 4 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Technika rejestracji sygnałów W, L 30 3 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Akustyka środowiska W, L 30 2 

Podstawy elektroakustyki W, L 30 3 

Elektroniczne instrumenty muzyczne W, L 30 2 

Technologia studyjna W, L 45 3 

Razem: 1335 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Systemy i sieci radiokomunikacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C 30 2 

Sygnały telekomunikacyjne i W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 
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Podstawy systemów informacyjnych W, C 45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałów – projekt P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L 30 3 

Techniki transmisji i komutacji –laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L 30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) –laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L 30 2 

Systemy echolokacyjne W, L 45 3 

Inteligentne systemy decyzyjne W, L 45 4 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Podstawy systemów komórkowych W 15 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Modulacje cyfrowe W, L 60 5 

Radiowe sieci BAN W 15 1 

Urządzenia radiokomunikacyjne W, L 30 2 

Miernictwo radiokomunikacyjne W, L 30 2 

Komputerowe projektowanie cyfrowego systemu 

radiokomunikacyjnego 
P 15 1 

Razem: 1335 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Sieci teleinformacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C 30 2 

Sygnały telekomunikacyjne i W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C 45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 
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Zastosowania procesorów sygnałów – projekt P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L 30 3 

Techniki transmisji i komutacji –laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L 30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) –laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L 30 2 

Systemy echolokacyjne W, L 45 3 

Inteligentne systemy decyzyjne W, L 45 4 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Inżynieria systemów dostępowych i rdzeniowych W, L 45 3 

Systemy sygnalizacji i protokoły W, L 45 4 

Projektowanie usług telekomunikacyjnych W, P 30 2 

Analiza i przetwarzanie sygnałów 

telekomunikacyjnych 
W, L 45 4 

Razem: 1335 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Urządzenia elektroniki morskiej 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów – laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C 30 2 

Sygnały telekomunikacyjne i W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C 45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałów – projekt P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L 30 3 

Techniki transmisji i komutacji –laboratorium L 15 1 
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Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L 30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) –laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L 30 2 

Systemy echolokacyjne W, L 45 3 

Inteligentne systemy decyzyjne W, L 45 4 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Komputery przemysłowe i systemy wbudowane W, L 60 5 

Sensory i elementy wykonawcze W, L 45 4 

Wyposażenie elektroniczne statków i okrętów W 30 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Urządzenia nawigacji morskiej W 30 2 

Razem: 1335 107 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Inżynieria dźwięku i obrazu 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Technologia nagrań I W, L 30 2 

Akustyka mowy W, L 30 2 

Technika nagłaśniania – wykład W 30 2 

Percepcja dźwięku i obrazu W 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Inżynieria dźwięku i obrazu (WETI – II stopień, 

1 semestr) 

 W, L, P 90 6 

Projekt grupowy II P 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Technika nagłaśniania –  laboratorium L 15 1 

Pomiary w technice studyjnej W, L 30 2 

Percepcja dźwięku i obrazu – laboratorium L 30 2 

Technologia nagrań II W, L, S 45 3 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Inżynieria dźwięku i obrazu (WETI – II stopień, 

2 semestr) 

 W, L, P 75 5 

Synteza i obróbka obrazu W, L 30 3 

Multimedialne systemy medyczne S 15 1 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Akustyka muzyczna W, L 30 2 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 
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Studia drugiego stopnia – specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Zintegrowane układy pasywne w komunikacji 

b.w.cz. 
W, L 45 3 

Zintegrowane układy aktywne w komunikacji 

b.w.cz. 
W, L 45 3 

Automatyzacja miernictwa b.w.cz. W, L 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Inżynieria komunikacji bezprzewodowej (WETI 

– II stopień, 1 semestr) 

 W, L, P 90 6 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Przestrzenie inteligentne W, L, P 45 3 

CAD w projektowaniu układów i systemów 

b.w.cz. 
W, L 30 2 

Układy zintegrowane w komunikacji 

bezprzewodowej 
P 15 1 

Zastosowania technologii bezprzewodowej L, S 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Inżynieria komunikacji bezprzewodowej (WETI 

– II stopień, 2 semestr) 

W, L, P 75 5 

Wykład monograficzny –technologie 

bezprzewodowe 
W 15 2 

Technologie mobilne W, L 30 2 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Kompatybilność EM urządzeń zintegrowanych W, L 30 2 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Komputerowe systemy elektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Infosystemy elektroniczne W, L 60 4 
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Oprogramowanie systemów elektronicznych W, L 30 2 

Mikrosystemy operacyjne czasu rzeczywistego W, L 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Komputerowe systemy elektroniczne (WETI – II 

stopień, 1 semestr) 

W, C 90 6 

Technologie internetowe w infosystemach W 15 1 

Metrologiczne zastosowanie CPS W, L 30 2 

Oprogramowanie systemów elektronicznych – 

projekt 
P 15 1 

Zaawansowane metody pomiarowe i 

diagnostyczne 
W, L 30 2 

Zaawansowane techniki przetwarzanie sygnału W 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – i  0 5 

Projekt grupowy II P 30 2 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Komputerowe systemy elektroniczne (WETI – II 

stopień, 2 semestr) 

 W, L, P, S 75 5 

Technologie internetowe w infosystemach – 

laboratorium 
L 15 1 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Telemetryczne systemy rozproszone W 30 3 

Urządzenia peryferyjne W, L 30 2 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Optoelektronika 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy 

zajęć* 
Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Podstawy optyki W, C 45 3 

Czujniki optyczne i zaawansowane metody 

pomiarowe 
W 30 2 

Fizyczne podstawy fotoniki W 15 1 

Detekcja sygnałów optycznych W, P 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Optoelektronika (WETI – II stopień, 1 semestr) 
 W, L 90 6 

Współczesne przyrządy i układy fotoniczne W 45 3 

Urządzenia i systemy optoelektroniczne W 15 1 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej W, C 30 2 

Czujniki optyczne i zaawansowane metody 

pomiarowe II 
L, P 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Optoelektronika (WETI – II stopień, 2 semestr) 
 W, L, P, S 75 5 

Urządzenia i systemy optoelektroniczne – S 15 1 
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seminarium 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Światłowodowe sieci transmisji danych W, P 60 5 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Sieci i systemy teleinformacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Systemy transportu informacji W, L 30 2 

Pomiary w sieciach W, L 30 2 

Projektowanie sieci pakietowych z QOS W 30 2 

Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN W 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: Sieci 

i systemy teleinformacyjne (WETI – II stopień, 1 

semestr) 

 W, L, P, S 90 6 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów 

telekomunikacji cyfrowej 
W 30 2 

Projektowanie sieci pakietowych z QOS – projekt P 15 1 

Technologia VOIP W, L 30 2 

Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN – 

projekt 
P 15 1 

Sterowanie strumieniami informacji W, L 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: Sieci 

i systemy teleinformacyjne (WETI – II stopień, 2 

semestr) 

 W, C, L, P 75 5 

Zarządzanie sieciami i usługami 

informatycznymi 
S 15 1 

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów 

telekomunikacji cyfrowej – laboratorium 
L 15 1 

Projektowanie bloków funkcjonalnych kanałów 

cyfrowych 
P 15 1 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Kodowe zabezpieczenie transmisji W, S 30 3 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Systemy elektroniki morskiej 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 
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Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Laboratorium terenowe systemów elektroniki 

morskiej 
L 45 2 

Współczesne systemy elektroniki morskiej W 15 1 

Diagnostyka ultradźwiękowa W, S 30 2 

Architektura dedykowanych systemów 

mikroprocesorowych 
W, P 30 3 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Systemy elektroniki morskiej (WETI – II stopień, 

1 semestr) 

 W, L 90 6 

Programowanie systemów czasu rzeczywistego W, L, P 45 3 

Projektowanie systemów elektroniki morskiej W, P 30 2 

Humanistyczne aspekty zarządzania W 15 1 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Symulacja komputerowa systemów W, P 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Systemy elektroniki morskiej (WETI – II stopień, 

2 semestr) 

 W, L, S 75 5 

Elektroniczne mapy nawigacyjne W 15 1 

Systemy wspomagania nawigacji morskiej W 15 1 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Przetwarzanie czasowo–przestrzenne sygnałów W, P 30 2 

Akwizycja danych W 15 2 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Systemy i sieci radiokomunikacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Kompatybilność systemów 

radiokomunikacyjnych 
P 15 1 

Nowoczesne systemy radiokomunikacyjne W, P 45 3 

Technika odbioru radiowego – I W, C 30 2 

Bezpieczeństwo danych w systemach 

radiokomunikacyjnych 
W, L 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Systemy i sieci radiokomunikacyjne (WETI – II 
 W, L 90 6 
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stopień, 1 semestr) 

Technika odbioru radiowego – II L 15 1 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Radiowe sieci sensorowe W 15 1 

Kodowanie źródłowe i kanałowe w systemach 

radiokomunikacyjnych 
W, P 45 3 

Systemy radiokomunikacyjne następnych 

generacji 
W 30 2 

Technika radia programowalnego W 15 1 

Projekt grupowy II P 30 2 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Systemy i sieci radiokomunikacyjne (WETI – II 

stopień, 2 semestr) 

W, L, P 75 5 

Technika radia programowalnego – I L 15 1 

Radiowe sieci sensorowe – projekt P 15 1 

Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna S 15 1 

Telewizja inteligentna W 15 2 

Anteny radiokomunikacyjne i technika MIMO W 15 1 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Razem: 870 86 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Systemy mikroelektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Matematyka W, C 45 6 

Projektowanie oprogramowania systemów W, P 30 3 

Metody numeryczne w EIT W, L 30 3 

Procesy losowe – EIT W, C 30 2 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II  0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Projektowanie układów VLSI W 15 1 

Filtry scalone czasu ciągłego W, L 30 2 

Programowalne układy system on chip W, L, P 45 3 

Systemy mikroelektromechaniczne (MEMS) W, S 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Systemy mikroelektroniczne (WETI – II stopień, 

1 semestr) 

 W, L 90 6 

Projekt grupowy II P 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – I  0 5 

Projektowanie układów scalonych dla systemów 

komunikacji bezprzewodowej 
W, L 30 2 

Technika zintegrowanych układów dla sieci 

komputerowych 
W, L 45 3 

Mikroelektroniczne systemy wbudowane W, L, S 45 3 

Specjalność uzupełniająca dla specjalności: 

Systemy mikroelektroniczne (WETI – II stopień, 

2 semestr) 

 W, L, P, S 75 5 

Zastosowania procesorów sygnałowych II W, L, P 45 4 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Zintegrowane sieci sensorowe W, L 30 2 

Razem: 870 86 
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*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 
Tabela 5. Moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich / Moduły zajęć 

służące zdobywaniu przez studenta uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela10 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Inżynieria mikrofalowa i antenowa 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – L 30 2 

                                                 
10 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie, w przypadku, 

gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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laboratorium 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Anteny w komunikacji bezprzewodowej W, L 30 3 

Programowanie mikromodułów 

komunikacyjnych 
W, L 30 2 

Systemy komunikacji bezprzewodowej W, L 30 3 

Projektowanie urządzeń bezprzewodowych W, L 75 5 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Razem: 2011 163 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Komputerowe systemy elektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 
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Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – 

laboratorium 
L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Modelowanie i symulacja systemów W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Integracja sprzętu i oprogramowania W, L 30 2 

Organizacja i oprogramowanie systemów 

elektronicznych 
W, L 45 4 

Bloki funkcjonalne systemów elektronicznych W, L 30 3 

Projektowanie pakietów elektronicznych W, L 30 2 

Razem: 2011 163 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Optoelektronika 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 
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Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 

Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Projektowanie układów elektronicznych W, L, P 45 4 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Elementy i układy optoelektroniczne W, P 30 2 

Optyczne techniki pomiarowe W, L 30 3 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Optyczna transmisja i przetwarzanie informacji W, L, P 60 4 

Razem: 2011 163 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 
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Studia pierwszego stopnia – profil: Systemy mikroelektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Filtry cyfrowe W 15 1 

Mikrokontrolery i mikrosystemy W, L 45 3 

Technika światłowodowa W, L 60 5 

Metody projektowania i technika realizacji W 15 1 

Podstawy mikroelektroniki W 30 3 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – 

laboratorium 
L 30 2 

Inżynieria układów i systemów scalonych W, L, P 45 4 

Procesory sygnałowe W, L 45 3 

Języki projektowania HDL W, L 45 3 

Systemy wizualizacji informacji W, L 30 3 

Inżynieria mikrofalowa W, L 30 2 

Konwertery mocy W, L 45 3 

Interfejsy systemów elektronicznych W, L 30 2 

Metody przetwarzania obrazów W, L 45 3 
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Technika laserowa W, L 30 2 

Metody projektowania i technika realizacji – 

laboratorium 
L 30 2 

Technika antenowa W 15 1 

Kompatybilność elektromagnetyczna W, L 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 1 P 30 2 

Mikroelektroniczne systemy programowalne W, L 30 3 

Systemy czasu dyskretnego W, L 30 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Analogowe układy scalone W, L 30 2 

Projektowanie układów ASIC W, L, P 45 4 

Zastosowanie FPGA i CPLD w systemach CPS W, L 30 2 

Razem: 2011 163 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Systemy multimedialne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 
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Praktyka  0 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych –wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C  30 2 

Sygnały telekomunikacyjne I W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – laboratorium L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C  45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – projekt P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L  30 3 

Techniki transmisji i komutacji – laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L  30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) – laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L  30 2 

Systemy echolokacyjne W, L  45 3 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Technika rejestracji sygnałów W, L 30 3 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Akustyka środowiska W, L 30 2 

Podstawy elektroakustyki W, L 30 3 

Elektroniczne instrumenty muzyczne W, L 30 2 

Technologia studyjna W, L 45 3 

Razem: 2011 162 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Systemy i sieci radiokomunikacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 
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Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych –wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C  30 2 

Sygnały telekomunikacyjne I W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – 

laboratorium 
L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C  45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – 

projekt 
P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L  30 3 

Techniki transmisji i komutacji – laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L  30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) – laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L  30 2 

Systemy echolokacyjne W, L  45 3 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Podstawy systemów komórkowych W 15 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Modulacje cyfrowe W, L 60 5 

Radiowe sieci BAN W 15 1 

Urządzenia radiokomunikacyjne W, L 30 2 

Miernictwo radiokomunikacyjne W, L 30 2 

Komputerowe projektowanie cyfrowego systemu 

radiokomunikacyjnego 
P 15 1 

Razem: 2011 162 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 
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Studia pierwszego stopnia – profil: Sieci teleinformacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – 

projekt 
P 15 1 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych –wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C  30 2 

Sygnały telekomunikacyjne I W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – 

laboratorium 
L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C  45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – projekt P 15 1 
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Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L  30 3 

Techniki transmisji i komutacji – laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L  30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) – laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L  30 2 

Systemy echolokacyjne W, L  45 3 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Inżynieria systemów dostępowych i rdzeniowych W, L 45 3 

Systemy sygnalizacji i protokoły W, L 45 4 

Projektowanie usług telekomunikacyjnych W, P 30 2 

Analiza i przetwarzanie sygnałów 

telekomunikacyjnych 
W, L 45 4 

Razem: 2011 162 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia pierwszego stopnia – profil: Urządzenia elektroniki morskiej 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Hipertekst i hipermedia W, L, P 41 3 

Podstawy programowania W, L, P 65 5 

Układy logiczne W, C 30 4 

Metrologia W 15 1 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń W, L 30 2 

Technika obliczeniowa i symulacyjna W, L, P 45 4 

Obwody i sygnały W, C 45 4 

Podstawy baz danych W, L 30 2 

Inżynieria systemów dynamicznych W, C 30 2 

Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń – 

projekt 
P 15 1 

Elementy elektroniczne W, C 30 3 

Układy logiczne – laboratorium L 30 2 

Systemy i sieci telekomunikacyjne I W 30 3 

Metrologia-laboratorium L 30 2 

Architektury komputerów i systemy operacyjne W, L 30 2 

Anteny i propagacja fal W, P 30 2 

Podstawy telekomunikacji W, L 45 4 

Przetwarzanie sygnałów W, C 45 4 

Obwody i sygnały – laboratorium L 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery W 15 2 

Elementy elektroniczne – laboratorium L 15 1 

Technologie multimedialne W, L 45 3 

Technika bezprzewodowa W, L 30 3 

Optoelektronika W, L 45 3 

Inżynieria układów programowalnych W, L 45 3 

Języki programowania wysokiego poziomu W, L 30 2 

Sensory i sieci sensorowe W, L 45 3 

Przetwarzanie sygnałów-laboratorium L 15 1 

Analogowe układy elektroniczne W 30 3 

Technika bardzo wysokich częstotliwości W, C, L 45 3 

Systemy i sieci telekomunikacyjne II L, P 30 2 

Języki programowania wysokiego poziomu – P 15 1 
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projekt 

Dokumentacja i systemy jakości W 15 1 

Analogowe układy elektroniczne – laboratorium L 30 2 

Zasady przedsiębiorczości i zarządzania W, P 30 2 

Praktyka  0 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych –wykład W 15 1 

Projektowanie sieci bezprzewodowych I W 15 1 

Techniki transmisji i komutacji W 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne W 30 2 

Podstawy inżynierii ruchu telekomunikacyjnego W, C  30 2 

Sygnały telekomunikacyjne I W 15 1 

Mikroprocesory i mikrokontrolery – 

laboratorium 
L 30 2 

Systemy i architektury NGN I W 30 2 

Sieci komputerowe – (EIT) W 30 2 

Przetwarzanie dźwięków i obrazów W, L 45 3 

Podstawy systemów informacyjnych W, C  45 4 

Systemy operacyjne (UNIX, LINUX) W, L 30 2 

Systemy i architektury NGN II L, P 30 2 

Zastosowania procesorów sygnałowych – projekt P 15 1 

Podstawy radiofonii i telewizji W 15 1 

Sygnały telekomunikacyjne – laboratorium L 15 1 

Systemy i terminale multimedialne W, L  30 3 

Techniki transmisji i komutacji – laboratorium L 15 1 

Technika światłowodowa w telekomunikacji W, L  30 3 

Projektowanie sieci bezprzewodowych II W, P 30 2 

Systemy radiokomunikacyjne – projekt P 15 1 

Sieci komputerowe – (EIT) – laboratorium L 30 2 

Telemonitoring środowiska i systemy GIS W, L  30 2 

Systemy echolokacyjne W, L  45 3 

Projekt dyplomowy inżynierski 2 P 60 13 

Komputery przemysłowe i systemy wbudowane W L 60 5 

Sensory i elementy wykonawcze W L 45 4 

Wyposażenie elektroniczne statków i okrętów W 30 2 

Seminarium dyplomowe inżynierskie S 30 2 

Urządzenia nawigacji morskiej W 30 2 

Razem: 2011 162 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Inżynieria dźwięku i obrazu 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Technologia nagrań I W, L   30 2 

Akustyka mowy W, L   30 2 

Technika nagłaśniania – wykład W 30 2 

Percepcja dźwięku i obrazu W 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Projekt grupowy II P 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – I   0 5 
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Technika nagłaśniania – laboratorium L 15 1 

Pomiary w technice studyjnej W, L 30 2 

Percepcja dźwięku i obrazu – laboratorium L 30 2 

Technologia nagrań II W, L, S 45 3 

Synteza i obróbka obrazu W, L 30 3 

Multimedialne systemy medyczne S 15 1 

Akustyka muzyczna W, L 30 2 

Razem: 570 61 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Inżynieria komunikacji bezprzewodowej 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Zintegrowane układy pasywne w komunikacji 

bezprzewodowej 
W L   45 3 

Zintegrowane układy aktywne w komunikacji 

bezprzewodowej 
W L   45 3 

Automatyzacja miernictwa b.w.cz. W L   30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Praca dyplomowa magisterska – I   0 5 

Przestrzenie inteligentne W L P 45 3 

CAD w projektowaniu układów i systemów 

b.w.cz. 
W L 30 2 

Układy zintegrowane w komunikacji 

bezprzewodowej 
P 15 1 

Projekt grupowy II P 30 2 

Wykład monograficzny –- technologie 

bezprzewodowe 
W 15 2 

Technologie mobilne W L 30 2 

Kompatybilność EM urządzeń zintegrowanych W L 30 2 

Razem: 540 59 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Komputerowe systemy elektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Infosystemy elektroniczne W, L   60 4 

Oprogramowanie systemów elektronicznych W, L   30 2 

Mikrosystemy operacyjne czasu rzeczywistego W, L   30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Technologie internetowe w infosystemach W 15 1 
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Metrologiczne zastosowanie CPS W, L 30 2 

Oprogramowanie systemów elektronicznych – 

projekt 
P 15 1 

Zaawansowane metody pomiarowe i 

diagnostyczne 
W, L 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – I   0 5 

Technologie internetowe w infosystemach – 

laboratorium 
L 15 1 

Telemetryczne systemy rozproszone W, S 30 3 

Urządzenia peryferyjne W, L 30 2 

Razem: 540 59 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Optoelektronika 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Podstawy optyki W, C 45 3 

Czujniki optyczne i zaawansowane metody 

pomiarowe 
W 30 2 

Detekcja sygnałów optycznych W, P 30 2 

Projekt grupowy I P  30 4 

Współczesne przyrządy i układy fotoniczne W, S 45 3 

Urządzenia i systemy optoelektroniczne W 15 1 

Praca dyplomowa magisterska – I   0 5 

Wybrane zagadnienia optyki stosowanej W, C 30 2 

Czujniki optyczne i zaawansowane metody 

pomiarowe II 
L, P 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Urządzenia i systemy optoelektroniczne – 

seminarium 
S 15 1 

Światłowodowe sieci transmisji danych W, P 60 5 

Razem: 555 60 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Sieci i systemy teleinformacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Systemy transportu informacji W, L   30 2 

Pomiary w sieciach W, L   30 2 

Projektowanie sieci pakietowych z QOS W 30 2 
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Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN W 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Praca dyplomowa magisterska – I   0 5 

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów 

telekomunikacji cyfrowej 
W 30 2 

Projektowanie sieci pakietowych z QOS –projekt P 15 1 

Technologia VOIP W, L 30 2 

Platformy usługowe i aplikacje sieci NGN – 

projekt 
P 15 1 

Sterowanie strumieniami informacji W, L 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Zarządzanie sieciami i usługami 

informatycznymi 
S 15 1 

Zaawansowane przetwarzanie sygnałów 

telekomunikacji cyfrowej – laboratorium 
L 15 1 

Projektowanie bloków funkcyjnych kanałów 

cyfrowych 
P 15 1 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Kodowe zabezpieczenie transmisji W, S 30 3 

Razem: 600 64 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Systemy elektroniki morskiej 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Laboratorium terenowe systemów 

elektroniki morskiej 
L 45 2 

Współczesne systemy elektroniki morskiej W 15 1 

Diagnostyka ultradźwiękowa W, S 30 2 

Architektura dedykowanych systemów 

mikroprocesorowych 
W, P 30 3 

Projekt grupowy I P 30 4 

Programowanie systemów czasu 

rzeczywistego 
W, L, P 45 3 

Projektowanie systemów elektroniki 

morskiej 
W, P 30 2 

Humanistyczne aspekty zarządzania W 15 1 

Praca dyplomowa magisterska – I   0 5 

Symulacja komputerowa systemów W, P 30 2 

Projekt grupowy II P 30 2 

Przetwarzanie czasowo-przestrzenne 

sygnałów 
W, P 30 2 

Razem: 525 57 
*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 
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Studia drugiego stopnia – specjalność: Systemy i sieci radiokomunikacyjne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Kompatybilność systemów 

radiokomunikacyjnych 
P 15 1 

Nowoczesne systemy radiokomunikacyjne W, P 45 3 

Technika odbioru radiowego – I W, C 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Technika odbioru radiowego – II L 15 1 

Praca dyplomowa magisterska – i   0 5 

Radiowe sieci sensorowe W 15 1 

Kodowanie źródłowe i kanałowe w systemach 

radiokomunikacyjnych 
W, P 45 3 

Systemy radiokomunikacyjne następnych 

generacji 
W 30 2 

Technika radia programowalnego W 15 1 

Projekt grupowy II P 30 2 

Technika radia programowalnego – laboratorium L  15 1 

Radiowe sieci sensorowe – projekt P 15 1 

Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna S 15 1 

Anteny radiokomunikacyjne i technika MIMO W 15 1 

Razem: 525 57 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 

 

Studia drugiego stopnia – specjalność: Systemy mikroelektroniczne 

Nazwa modułu zajęć 
Forma/formy 

zajęć* 

Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Metody numeryczne w EIT W, L   30 3 

Teoria informacji i kodowania W, C 30 2 

Programowalne układy cyfrowe – EIT W, L 30 2 

Technika światłowodowa i fotonika W, L 30 2 

Praca dyplomowa magisterska – II   0 14 

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych W, L 45 3 

Niezawodność i diagnostyka W, L 30 2 

Filtry scalone czasu ciągłego W, L   30 2 

Programowalne układy system on chip W, L   45 3 

Systemy mikroelektromechaniczne (MEMS) W, S 30 2 

Projekt grupowy I P 30 4 

Projekt grupowy II P 30 2 

Praca dyplomowa magisterska - I   0 5 

Technika zintegrowanych układów dla sieci 

komputerowych 
W, L 45 3 

Mikroelektroniczne systemy wbudowane W, L, S 45 3 

Zastosowania procesorów sygnałowych II W, L, P 45 4 

Seminarium dyplomowe magisterskie S 30 3 

Zintegrowane sieci sensorowe W, L 30 2 

Razem: 555 61 

*) W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium 
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Tabela 6. Informacja o programach/zajęciach prowadzonych w językach obcych11 

Nazwa 

programu/przedmiotu 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów  

(w tym 

cudzoziemców) 

Computer Electronic 

Systems 

studia  

w języku 

angielskim 

2 
stacjonarne, 

II stopnia 
j. angielski 

12 (5 

cudzoziemców) 

Computer Electronic 

Systems 

studia  

w języku 

angielskim 

3 
stacjonarne, 

II stopnia 
j. angielski 

10 

cudzoziemców 

Radio Communication 

Systems and Networks 

studia  

w języku 

angielskim 

3 
stacjonarne, 

II stopnia 
j. angielski 4 cudzoziemców 

Program Erasmus+ 

indywidualny 

program 

studiów: 

przedmioty 

w języku 

angielskim lub 

indywidualne 

konsultacje 

w języku 

angielskim 

5 
stacjonarne, 

I stopnia 
j. angielski 3 cudzoziemców 

Program Erasmus+ 

indywidualny 

program 

studiów: 

przedmioty 

w języku 

angielskim lub 

indywidualne 

konsultacje 

w języku 

angielskim 

2 
stacjonarne, 

II stopnia 
j. angielski 4 cudzoziemców 

 

  

                                                 
11 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie 

zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2 – Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej): 

1. Program kształcenia dla kierunku studiów, profilu i poziomu kształcenia obejmujący: 

1) Opis zakładanych efektów kształcenia. 

2) Program studiów uwzględniający przepisy § 4 ust. 1 pkt 1) - 8) rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów. 

Zalacznik_2_1a.pdf, Zalacznik_2_1b.pdf 

2. Obsadę zajęć dydaktycznych na kierunku, poziomie i profilu kształcenia w roku 

akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Zalacznik_2_2a.pdf, Zalacznik_2_2b.pdf 

3. Plan zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w  semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów 

kształcenia. 

Zalacznik_2_3 

4. Charakterystykę kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku obejmującą: 

nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące moduły zajęć wykazane w tabeli 4, 

tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli 

dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku lekarskiego także nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia z zakresu nauk klinicznych. 

Zalacznik_2_4.pdf 

5. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych 

obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym 

kierunku. a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych 

i informacyjnych. 

Zalacznik_2_5a.pdf, Zalacznik_2_5b.pdf 

6. Wykaz tematów prac dyplomowych (w formie elektronicznej), uporządkowany wg lat, 

z podziałem na poziomy kształcenia oraz formy studiów; wykaz można przygotować wg. 

przykładowego wzoru: 

Zalacznik_2_6.pdf 


