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Kierunki i specjalności na WE 
– studia inżynierskie

Kierunek ELEKTRONIKA I ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJATELEKOMUNIKACJA

• Elektronika Morska (specjalność morska)
• Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Absolwenci specjalności Elektronika MorskaElektronika Morska są specjalistami przygotowanymi 
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Absolwenci specjalności Elektronika MorskaElektronika Morska są specjalistami przygotowanymi 
do podjęcia pracy na statkach marynarki handlowej i jednostkach offshorowych
w charakterze oficerów radioelektroników lub elektroników oraz 
w przedsiębiorstwach branży elektronicznej 
i telekomunikacyjnej.
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Kierunki i specjalności na WE 
– studia inżynierskie

Kierunek ELEKTRONIKA I ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJATELEKOMUNIKACJA

• Elektronika Morska (specjalność morska)
• Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Absolwenci specjalności Systemy i Sieci TeleinformatyczneSystemy i Sieci Teleinformatyczne z łatwością znajdują 
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Absolwenci specjalności Systemy i Sieci TeleinformatyczneSystemy i Sieci Teleinformatyczne z łatwością znajdują 
pracę u operatorów systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także w przed-
siębiorstwach produkcyjnych i serwisowych branży radiokomunikacyjnej, 
elektronicznej i informatycznej.
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Kierunki i specjalności na WE 
– studia inżynierskie

Kierunek ELEKTROTECHNIKAELEKTROTECHNIKA

• Elektroautomatyka  Okrętowa (specjalność morska)
• Komputerowe Systemy Sterowania

Absolwenci specjalności Elektroautomatyka OkrętowaElektroautomatyka Okrętowa zdobywają wiedzę 
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Absolwenci specjalności Elektroautomatyka OkrętowaElektroautomatyka Okrętowa zdobywają wiedzę 
pozwalającą zajmować stanowisko oficera elektroautomatyka na statkach 
floty handlowej oraz podejmować pracę inżyniera elektroautomatyka 
w przedsiębiorstwach lądowych.
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Kierunki i specjalności na WE 
– studia inżynierskie

Kierunek ELEKTROTECHNIKAELEKTROTECHNIKA

• Elektroautomatyka  Okrętowa (specjalność morska)
• Komputerowe Systemy Sterowania

Absolwenci specjalności Komputerowe Systemy SterowaniaKomputerowe Systemy Sterowania są chętnie 
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Absolwenci specjalności Komputerowe Systemy SterowaniaKomputerowe Systemy Sterowania są chętnie 
zatrudniani w różnych gałęziach przemysłu jako specjaliści w zakresie 
zastosowań technik komputerowych w przemysłowych systemach kontrolno
– pomiarowych, ich projektowania i eksploatacji.
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Kierunki i specjalności na WE 
– studia inżynierskie

Kierunek INFORMATYKAINFORMATYKA

• Aplikacje Internetu Rzeczy
• Aplikacje Internetowe i Mobilne

Absolwenci specjalności Aplikacje Internetu RzeczyAplikacje Internetu Rzeczy są przygotowani 
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Absolwenci specjalności Aplikacje Internetu RzeczyAplikacje Internetu Rzeczy są przygotowani 
do funkcjonowania na rozwijającym się dynamicznie rynku aplikacji 
i systemów znanych pod nazwą Internet Rzeczy, w szczególności 
w zakresie współcześnie stosowanych języków programowania. 
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Kierunki i specjalności na WE 
– studia inżynierskie

Kierunek INFORMATYKAINFORMATYKA

• Aplikacje Internetu Rzeczy
• Aplikacje Internetowe i Mobilne

Absolwenci specjalności Aplikacje Internetowe i MobilneAplikacje Internetowe i Mobilne posiadają umiejętności 
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Absolwenci specjalności Aplikacje Internetowe i MobilneAplikacje Internetowe i Mobilne posiadają umiejętności 
dobierania narzędzi programistycznych do zadań projektowych IT oraz potrafią 
korzystać z tych narzędzi do tworzenia aplikacji odpowiadających potrzebom 
użytkowników.
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możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich studiach magisterskich 
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