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Kierunek studiów:

Specjalnoœæ:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Specjalnoœæ kszta³ci w obszarze szeroko pojmowanych 
systemów bezpieczeñstwa, a zw³aszcza w zakresie 
technicznych systemów ochrony osób i mienia

Absolwenci specjalnoœci znajduj¹ zatrudnienie m.in. 
w firmach zajmuj¹cych siê projektowaniem, produkcj¹, 
instalacj¹ i eksploatacj¹ urz¹dzeñ i systemów 
zabezpieczenia technicznego

Specjalnoúã prowadzona jest przez doœwiadczonych 
nauczycieli akademickich i praktyków z obszaru szeroko 
rozumianego bezpieczeñstwa obiektów i systemów

Perspektywa rozwoju naukowego

Studia na specjalnoœci In¿ynieria Systemów Bezpieczeñstwa otwieraj¹ 
drogê do podjêcia studiów 3-go stopnia (doktoranckich) na wszystkich 
kierunkach pokrewnych. Jednoczeœnie najlepszym studentom ostatniego 
roku studiów oferowana jest mo¿liwoœæ podjêcia zarobkowej pracy w chara-
kterze sta¿ysty z perspektyw¹ jej zamiany na pracê asystenta  naukowo-
dydaktycznego po ukoñczeniu studiów. Istniej¹cy system stypendialny oraz 
merytoryczny udzia³ w prowadzonych pracach badawczych wspiera rozwój 
m³odego pracownika i pozwala na zaprogramowanie jego kariery. 

Wa¿niejsze przedmioty specjalistyczne

I stopieñ - studia in¿ynierskie:

   - Czujniki i Przetworniki
   - Elementy Automatyki
   - Sieci Neuronowe w Systemach Bezpieczeñstwa
   - Elektromechaniczne Systemy Ochrony
   - Podstawy Projektowania Systemów Alarmowych
   - Inteligentne Instalacje Elektryczne
   - Kontrola Dostêpu i Biometria
   - Ochrona Przeciwpo¿arowa
   - Elementy Kryminalistyki
   - Telewizja Dozorowa
   - Eksploatacja Systemów Bezpieczeñstwa

II stopieñ - studia magisterskie:

   - Zintegrowane Systemy Ochrony
   - Technika Podczerwieni
   - Zagadnienia Prawne Ochrony
   - Bezpieczeñstwo Baz Danych  
   - Projektowanie Systemów Bezpieczeñstwa
   - Teoria Informacji i Kodowania 
   - Bezpieczeñstwo Systemów Informacyjnych
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Perspektywy zatrudnienia

Szerokie spektrum uzyskanej wiedzy, 
kompetencji i nabytych umiejêtnoœci sprawiaj¹, 
¿e absolwent tej specjalnoœci predysponowany jest 
do pracy zarówno na stanowiskach samodzielnych 
jak i do dzia³añ zespo³owych. 

 Preferowanymi miejscami pracy po ukoñczeniu 
studiów s¹:
- firmy zajmuj¹ce siê instalacj¹ i eksploatacj¹ 
technicznych systemów bezpieczeñstwa,
- przedsiêbiorstwa produkuj¹ce urz¹dzenia dla 
systemów ochrony,
- firmy projektuj¹ce systemy bezpieczeñstwa,
- pracownie projektuj¹ce systemy budynków 
inteligentnych,
- przedsiêbiorstwa przemys³owe posiadaj¹ce 
s³u¿by monitoringu procesów technologicznych,
- banki – w technicznych s³u¿bach utrzymania 
bezpieczeñstwa,
- centra zarz¹dzania kryzysowego,
- jednostki wojskowe – w logistycznych s³u¿bach 
ochrony obiektów i terenu,
- policja – w pionach ochrony obiektów i terenu, 
a zw³aszcza w centrach monitoringu wizyjnego.

Charakterystyka zakresu przekazywanej 
wiedzy

W trakcie studiów studenci zapoznaj¹ siê 
z zasadami projektowania i eksploatacji systemów 
alarmowych, charakterystykami technicznymi 
i u¿ytkowymi zarówno elektronicznych, jak 
i mechanicznych systemów zabezpieczeñ. Absolwent 
zna zasady projektowania i eksploatacji technicznych 
systemów bezpieczeñstwa, posiada wiedzê z zakresu 
telewizji dozorowej, systemów i urz¹dzeñ kontroli 
dostêpu, technik biometrycznych, techniki 
monitoringu, konstrukcji i funkcjonowania szerokiego 
spektrum przetworników i czujek, elektro-
mechanicznych urz¹dzeñ i systemów zabezpieczeñ. 

Wiedza techniczno-technologiczna wzbogacona 
jest podstawami z zakresu zarz¹dzania bezpie-
czeñstwem na poziomie kraju i przedsiêbiorstwa, 
elementami kryminalistyki, ochrony przeciw-
po¿arowej, ochrony informacji przechowywanej 
w bazach danych oraz transmitowanej w systemach 
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Absolwent zna budowê i zasady funkcjonowania 
systemów kontroli dostêpu, systemów monitoringu 
procesów technologicznych, ochrony œrodowiska 
i systemów telemetrycznych. Potrafi nadzorowaæ 
procesy projektowania, instalowania, u¿ytkowania 
i obs³ugiwania systemów monitoringu i ochrony 
antyterrorystycznej. Umie nadzorowaæ u¿ytkowanie 
systemów technicznych w tzw. budynkach 
inteligentnych.
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