Wydział Automatyki, Elektroniki
i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Kolegium Dziekańskie

Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej:
dr hab. inż. Joanna Polańska prof. nzw w Pol. Śl.

Prodziekan ds. Studenckich:
dr inż. Katarzyna Mościńska
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju:
dr inż. Rafał Cupek
Prodziekan ds. Ogólnych:
dr inż. Krzysztof Simek

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Struktura Wydziału:
– Instytut Automatyki
– Instytut Elektroniki

– Instytut Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Dyrektor Instytutu Automatyki
prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak
Dyrektor Instytutu Elektroniki

dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz, prof. nzw. w Pol. Śl.
Dyrektor Instytutu Informatyki
prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski

Wydział AEiI prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) i II
stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach:
–
–
–
–
–
–

Automatyka i Robotyka,
Biotechnologia,
Elektronika i Telekomunikacja,
Informatyka,
Makrokierunek – studia w języku angielskim
Teleinformatyka (2013/2014)

oraz studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinach:
-

Automatyka i Robotyka
Elektronika
Informatyka
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna

Na Wydziale studiuje aktualnie ponad 3200 studentów,
w tym ponad 200 doktorantów.
W poprzednim roku akademickim dyplomy inżynierskie
lub magisterskie uzyskało ponad 1000 absolwentów.

Na Wydziale zatrudnionych jest 236 nauczycieli
akademickich. Pracuje tutaj 16 profesorów tytularnych
oraz 34 pracowników naukowych ze stopniem doktora
habilitowanego nauk technicznych.

Kierunek: Automatyka i Robotyka - studia dwustopniowe
I stopnia 3.5-letnie.
Specjalności:
- Profil ogólny automatyka i robotyka
- Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
II stopnia 1.5-letnie.
Specjalności:
- Automatyka
- Komputerowe systemy sterowania
- Robotyka
- Przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
- Systemy pomiarowe

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja- studia
dwustopniowe
I stopnia 3.5-letnie.
II stopnia 1.5-letnie.
Specjalności:

-Aparatura elektroniczna
-Elektronika biomedyczna
-Mikroelektronika z nanotechnologią

-Radioelektronika
-Telekomunikacja

Kierunek: Informatyka- studia dwustopniowe
I stopnia 3.5-letnie.
Specjalności (wybierane na 6-stym semestrze):
- bazy danych, sieci i systemy komputerowe
- grafika komputerowa i oprogramowanie
- przemysłowe systemy informatyczne
II stopnia 1.5-letnie.

Specjalności:
- Bazy danych i inżynieria systemów
- Informatyczne systemy w lotnictwie
- Internet i technologie sieciowe
- Oprogramowanie systemowe
- Informatyczne systemy przemysłowe
- Interaktywna grafika trójwymiarowa

Kierunek: Biotechnologia- studia dwustopniowe

I stopnia 3.5-letnie.
Specjalności:
-bioinformatyka
II stopnia 1.5-letnie.
Specjalności:
-bioinformatyka

Kierunek: Teleinformatyka (3,5 letnie; 2013/2014)

Przyszły absolwent kierunku Teleinformatyka uzyska wiedzę z
przedmiotów kierunkowych związanych z informatyką, takich jak:
-systemy operacyjne
-architektura komputerów
-inżynieria oprogramowania
-systemy mikroprocesorowe i wbudowane
-bazy danych, grafika komputerowa i sieci komputerowe,
oraz typowo telekomunikacyjnych:
-sieci bezprzewodowe i projektowanie sieci telekomunikacyjnych
-bezpieczeństwo sieci i systemów oraz mobilne urządzenia
abonenckie
-kryptografia
-technika światłowodowa

Możliwości zatrudnienia:
-w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem
nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
- w jednostkach gospodarczych tworzących i eksploatujących
systemy teleinformatyczne,
- u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych
oraz w firmach tworzących oprogramowanie dla tych
operatorów,
- u dostawców usług internetowych,
- w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i
telekomunikacyjny,
- w placówkach naukowo-badawczych.

Elementy strategii rozwoju wydziału:
Wizja Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki:
Do roku 2020 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
stanie się wiodącym ośrodkiem nauki, innowacyjnego
kształcenia i współpracy z otoczeniem zajmującym czołowe
miejsce na mapie edukacyjnej i naukowej Polski.

Misja Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki:
Misją Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest
kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na
potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie
najwyższej jakości badań naukowych z zakresu automatyki
i robotyki, biotechnologii, elektroniki, telekomunikacji
i informatyki, przyczyniających się do rozwoju nauki
i gospodarki.

Cel strategiczny:
W obszarze kształcenia należy dążyć do podnoszenia jakości
kształcenia i utrzymania procesu kształcenia na najwyższym
merytorycznie poziomie oraz do ustawicznego podnoszenia
atrakcyjności studiowania poprzez modyfikację i poszerzenie
oferty edukacyjnej Wydziału tak, aby zaspokajała ambicje
studentów oraz spełniała oczekiwania rynku pracy.

MAPA STRATEGII WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Obszar kształcenia

Obszar badań
naukowych

Obszar zarządzania

Perspektywa klienta

Perspektywa
finansowa

Poszukiwanie nowych źródeł finansowania

Wzrost przychodów z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zwiększenie przychodów z
działalności dydaktycznej (studia
podyplomowe, kursy)

Zachowanie liczby studentów
studiów stacjonarnych na
poziomie odpowiadającym
potencjałowi Wydziału przy
jednoczesnym utrzymaniu
wysokiego poziomu kształcenia

Wzrost liczby studentów na
studiach niestacjonarnych
i podyplomowych

Zwiększenie przychodów z
działalności naukowo - badawczej

Racjonalizacja kosztów
działalności administracyjnej

Doskonalenie procesu współpracy
z interesariuszami w zakresie
wzbogacania oferty badawczej
i rozwoju naukowego Wydziału
Rozwój współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi
w zakresie finansowania prac
naukowo - badawczych

Promowanie Wydziału w kraju
i za granicą

Komercjalizacja wyników prac
badawczo - rozwojowych
prowadzonych na Wydziale

Perspektywa
procesów
wewnętrznych

Doskonalenie oferty edukacyjnej
w zakresie kierunków kształcenia
Dostosowanie oferty edukacyjnej
w zakresie studiów
podyplomowych do wymagań
rynku
Modernizacja systemu jakości
kształcenia zgodnie ze
standardami krajowymi
i międzynarodowymi

Doskonalenie procesów
związanych z rozwojem
i aktywnością kadry naukowej

Usprawnienie systemu zarządzania
Wydziałem

Usystematyzowanie relacji
z podmiotami zewnętrznymi

Perspektywa klienta

Zachowanie liczby studentów
studiów stacjonarnych na
poziomie odpowiadającym
potencjałowi Wydziału przy
jednoczesnym utrzymaniu
wysokiego poziomu kształcenia

Wzrost liczby studentów na
studiach niestacjonarnych
i podyplomowych

Doskonalenie procesu współpracy
z interesariuszami w zakresie
wzbogacania oferty badawczej
i rozwoju naukowego Wydziału
Rozwój współpracy z
interesariuszami zewnętrznymi
w zakresie finansowania prac
naukowo - badawczych

Promowanie Wydziału w kraju
i za granicą

Komercjalizacja wyników prac
badawczo - rozwojowych
prowadzonych na Wydziale

Perspektywa uczenia się
i rozwoju

Perspektywa
procesów
wewnętrznych

Doskonalenie oferty edukacyjnej
w zakresie kierunków kształcenia
Dostosowanie oferty edukacyjnej
w zakresie studiów
podyplomowych do wymagań
rynku

Doskonalenie procesów
związanych z rozwojem
i aktywnością kadry naukowej

Usystematyzowanie relacji
z podmiotami zewnętrznymi

Modernizacja systemu jakości
kształcenia zgodnie ze
standardami krajowymi
i międzynarodowymi

Wzrost kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej, w tym wzrost liczby
samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych

Wzmacnianie pozycji Wydziału na wszystkich prowadzonych kierunkach
kształcenia i badań

Rozwój bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Wydziału

Doskonalenie i rozwój współpracy
międzynarodowej w obszarze
kształcenia

Usprawnienie systemu zarządzania
Wydziałem

Rozwój współpracy
międzynarodowej w zakresie
działalności naukowo - badawczej

Poprawa stanu infrastruktury
pozwalająca na zaspokojenie
potrzeb studentów i pracowników

Doskonalenie kompetencji
merytorycznych pracowników
obsługi administracyjnej

Doskonalenie zasad
wynagradzania i motywowania
wszystkich pracowników Wydziału
w ramach istniejących możliwości
finansowych

Dziękuję za uwagę
i zapraszam do dyskusji.

