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Układy elektroniki przemysłowej
Ścieżki kształcenia

Komputerowe 
sterowanie 

w elektronice 
przemysłowej

K25.6

Procesory ARM 
w systemach 

przemysłowych

K25.12
Akwizycja i przetwa 

rzanie sygnałów 
w systemach 

przemysłowych

K25.1

Pakiety
CAD CAM EDA
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Układy 
sterowania 

w elektronice 
przemysłowej

K25.20

Układy 
elektroniki 

przemysłowej

K25.18

Modelowanie 
i symulacja 

przyrządów półprze 
wodnikowych i ukła 
dów elektronicznych
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Doskonalenie
impulsowych 

układów mocy

K25.22

Systemy 
fotowoltaiczne
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semestr 5 semestr 6 semestr 7

układy
mocy

Komputery 
przemysłowe 
i pakiety HMI 

SCADA

K25.7

systemy
sterowania

kliknij na bloku
aby wyświetlić stronę

z jego opisem

II stopień

Zaawansowane za 
gadnienia projek 
towania urządzeń 
elektronicznych

K25.32
Aby nie mnożyć strzałek, 
nie są zaznaczone żadne 
opcje „przeskakiwania” 
bloków.
Jest to jednak jak 
najbardziej możliwe!
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Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne
Ścieżki kształcenia

Systemy mikro 
procesorowe

K25.15

K25.12

Platformy SoC

K25.11

Zaawansowane 
modelowanie

w językach HDL

K25.23

Systemy mobilne 
i wbudowane w 

praktyce
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Technologie 
internetowe

K25.17

Zaawansowane 
programowanie 

obiektowe

K25.24

sprzęt

oprogramowanie

Układy 
rekonfigurowalne 

i języki HDL

K25.19
semestr 5 semestr 6 semestr 7 II stopień

Systemy 
rekonfigurowalne

Implementacja al 
gorytmów cyfrowego 
przetwarzania syg 

nałów w systemach 
wbudowanych 2
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Zaawansowane 
systemy 

przetwarzania 
sygnałów
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Programowanie 
systemów 
mobilnych 

i wbudowanych
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Zaawansowane 
zagadnienia 
technologii 

internetowych

K25.34

Nowoczesne 
aplikacje dla 

komputerów PC

K25.36

Aplikacje 
w językach 

zorientowanych 
obiektowo
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Implementacja al 
gorytmów cyfrowe 
go przetwarzania 
sygnałów w syste 

mach wbudowanych

K25.5

Procesory ARM 
w systemach 

przemysłowych

K25.27

Aby nie mnożyć strza 
łek, nie są zaznaczone 
żadne opcje „przeska 
kiwania” bloków. 
Jest to jednak jak 
najbardziej możliwe!

kliknij na bloku
aby wyświetlić stronę

z jego opisem
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Układy i systemy scalone
Ścieżki kształcenia

Projektowanie 
elektronicznych 

układów 
scalonych

K25.21 Procesy 
technologiczne 

produkcji 
układów 
scalonych
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Nowoczesne 
mikrosystemy 
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Analogowe 
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elektroniczne
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systemy 
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elektronicznych
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Zaawansowane 
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modelowanie

projektowanie
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