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AUTOMATYKA I ROBOTYKA 



Wybierając studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku automatyka i robotyka 
zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, które zagwarantują podjęcie 
pracy wszędzie tam, gdzie:

Część przedmiotów realizowana jest jako obieralne

występują zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne 
sterowane poprzez systemy skomputeryzowane,
projektowane, budowane lub wykorzystywane są nowoczesne maszyny 
i urządzenia,
procesy decyzyjne wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
projektowane, konstruowane i programowane są elektroniczne układy 
programowalne automatycznego sterowania – systemy wbudowane.

algorytmika i programowanie, 
informatyka i programowanie obiektowe, 
informatyka przemysłowa, 
mikrokontrolery i urządzenia wbudowane, 
grafika inżynierska,  
inżynieria materiałowa, 
elektrotechnika i elektronika, 
sygnały i systemy dynamiczne, 
techniki przetwarzania sygnałów, 
analiza danych pomiarowych, 
metrologia przemysłowa, 
sterowniki swobodnie programowalne 
i układy sterowania dyskretnego, 

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

STUDIA INŻYNIERSKIE S1

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE PRZEDMIOTÓW:

napęd elektryczny, 
teoria manipulatorów, 
roboty mobilne i przemysłowe, 
stanowiska zrobotyzowane, 
metody sztucznej inteligencji 
i inżynieria wiedzy, 
techniki regulacji automatycznej, 
teoria sterowania, 
systemy wizualizacji i monitorowania, 
diagnostyka przemysłowa, 
optoelektronika
komputerowe wspomaganie 
prac inżynierskich.
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Przykładowe specjalności:
bezpieczeństwo funkcjonalne systemów  przemysłowych,
systemy sterowania procesami przemysłowymi.

metody interakcji człowiek – maszyna, 
roboty kroczące i społeczne, 
komputerowe wspomaganie 
zarzadzania fabryką, 
wirtualizacja projektowania systemów 
zrobotyzowanych, 
diagnostyka predykcyjna i systemy 
tolerujące uszkodzenia, 
adaptacyjne układy sterowania, 
sieci sensoryczne, 

STUDIA MAGISTERSKIE S2

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE PRZEDMIOTÓW:
wirtualna i rozszerzona rzeczywistość 
w projektowaniu i utrzymaniu ruchu 
systemów przemysłowych, 
bezpieczeństwo funkcjonalne systemów, 
systemy hybrydowe, 
sterowanie predykcyjne, 
wielowymiarowe systemy sterowania, 
układy kontrolno –pomiarowe, 
projektowanie przemysłowych 
systemów  IoT.



WWW.WE.ZUT.EDU.PL

ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

tel. +48 91 449 41 50
tel. +48 91 449 44 62

rekrutacjawe@zut.edu.pl www.facebook.com/wezut

projektowania i implementacji układów sterowania,

wykonywania pomiarów oraz przetwarzania i analizy danych,

doboru komponentów układów automatycznego sterowania, w tym układów 
pomiarowych, wykonawczych oraz systemów sterowania,

nadzorowania i diagnozowania procesów technologicznych,

modelowania i identyfikacji wartości parametrów obiektów technicznych,

sprawnego posługiwania się wiedzą i umiejętnościami do rozwiązywania 
problemów branżowych w obszarze obsługi i nadzorowania, projektowania 
oraz konstruowania systemów automatycznego sterowania, w tym kierowania 
zespołem ludzi,

posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2+, w tym językiem 
zawodowym.

Celem Wydziału Elektrycznego jest wykształcenie absolwentów kierunku automatyka 
i robotyka, którzy będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. Podczas zajęć,  
w zdecydowanej większości praktycznych, student zdobędzie wiedzę oraz umiejętności 
w zakresie:

Zdobyta podczas studiów wiedza i nabyte umiejętności praktyczne pozwalają absol-
wentom kierunku automatyka i robotyka uzyskać certyfikaty zaświadczające o przy-
gotowaniu do wykorzystywania urządzeń automatyki oraz profesjonalnych pakietów 
oprogramowania znanych firm, z którymi Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma podpisaną umowę o współpracy.
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