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Smart Elektronika

je zameraná na:
pracovanie a prenos N-rozmerných
signálov
eracie a monitorovacie systémy
(radarové systémy, senzorové siete
v automobiloch, inteligentné domy,...)
plikačné programovanie pre smart
elektroniku
iešenie problémov elektronických
obvodov a systémov
echnológie prenosu, kódovania a
ochrany dát
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Čo získam štúdiom SE

Elektronika je súčasťou všetkého
a učebne sú vybavené
Laboratóriá
najmodernejšou technikou
–
najmodernejšia
E-learning
doplnková forma vzdelávania
vzdelávanie v uplynulých
Kontinuálne
46 rokoch
práce zamestná 100% úspešných
Trhabsloventov
schopnosti - bystrosť,
inteligencia a práca s informáciami
Riadiace
dbornosť - schopnosť začleniť
Ovýkonu
získané znalosti do pracovného
myslenie a myšlienky – tvorivosť,
Nové
podnikavosť a manažment inovácií
a osobný rozvoj - čestné
a charakterné konanie, sebapoznanie
Integrita
– verbálna, neverbálna,
Komunikácia
empatia a asertivita
všeobecné znalosti - znalosť
Aktívne
cudzieho jazyka, matematické a IKT
zručnosti
https://www.facebook.com/kemt.sk

Hlavné výhody môjho
štúdia SE

ýmenné
študijné
pobyty
Vuniverzitách
na renomovaných zahraničných
a pracoviskách
ktívna účasť na sebavzdelávaní
Avýberom
– flexibilita štúdia (špecializácia
z pestrej palety predmetov)
program (prospechové
Štipendijný
a sociálne štipendiá) podporované
vládou SR
ktívna spolupráca na reálnych
Avedeckých
národných
a
medzinárodných
projektoch

Kde sa uplatním po
skončení štúdia SE

a prevádzka komunikačných
Budovanie
systémov a sietí
v
automobilovom
Uvplatnenie
priemysle – návrh a výroba elektroniky
dopravných prostriedkoch
a programovanie webových
Dizajn
a multimediálnych aplikácií
prava a inštalácia strojov a
Úelektronických
prístrojov, ako aj priemyselná výroba
zariadení
pracovník – vytváranie
Certifikovaný
odborných a revíznych expertíz,
posudkov a správ
ávrh a vývoj elektronických
Nriadiacich,...)
obvodov a systémov (senzorových,
dborné,
vedecké,
technické
Oústavy
a vzdelávacie činnosti - výskumné
a školstvo
zabezpečeného prenosu dát Správa
verejná a štátna správa, bankovníctvo,
poisťovníctvo, obrana,...
pracovník – široká
Technický
uplatniteľnosť v rôznych segmentoch
súčasného priemyslu
... viac na kemt.fei.tuke.sk

