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Študijný program Automobilová elektronika je zabezpečovaný dvoma 
katedrami: Katedrou technológií v elektronike a Katedrou  elektroniky 
a  multimediálnych technológií. Svojím zameraním sa obe katedry ra-
dia medzi na Slovensku jedinečné vedecko-výskumné a pedagogické 
pracoviská s orientáciou na UWB radarové systémy a senzorové siete, 
číslicové spracovanie obrazov a reči, vrstvové technológie elektroniky, 
technológie povrchovej montáže (SMT), multičipové moduly  MCM-C, 
vývoj a výrobu najrozličnejších prvkov elektroniky a senzorov. Vedec-
ko-výskumná činnosť oboch katedier sa premieta do riešenia domácich 
a zahraničných projektov, na ktorých sa najmä v rámci seminárnych, 
bakalárskych a diplomových prác podieľajú aj študenti. Väčšina odbor-
ných predmetov študijného programu je realizovaná formou praktické-
ho riešenia konkrétnych zadaní v plne vybavených laboratóriách oboch 
katedier.
Študijný program Automobilová elektronika poskytuje odborné znalos-
ti, ktoré súvisia s disciplínami ako sú mechanika, materiály, elektronika, 
elektrotechnika a softvérové inžinierstvo. Dáva možnosť pre exkluzívny 
pohľad na návrh, konštrukcie a realizácie prvkov automobilovej elek-
troniky. Predstavuje prepojenie najrozličnejších senzorových, informač-
ných, komunikačných a riadiacich systémov automobilov v spojení s vy-
sokými požiadavkami súčasného automobilového priemyslu, čím dáva 
predpoklad pre získanie vedomostí o najnovších trendoch v oblasti au-
tomobilov na profesionálnej úrovni.
Spolupráca s firmami v priebehu štúdia vrátane realizácie záverečných 
prác v podnikoch je samozrejmosťou. 

ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

NÁZOR ABSOLVENTA  
ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Študijný program Automobilová elektronika je jeden z najperspek-
tívnejších programov nielen z hľadiska uplatnenia absolventov, 
ale i z pohľadu získania vedomostí o najnovších trendoch v oblas-
ti automobilov. Ako jeden z absolventov elektroniky odporúčam 
mladým maturantom nielen z odborných škôl ale aj z gymnázií, 

aby pri výbere vysokej školy a jej zamerania nezanedbali aj možnosť 
uplatnenia sa. Program Automobilová elektronika je správna voľba!

Ing.Ernest Salzer, Contineo, s.r.o.

AUTOMOBILOVÁ ELEKTRONIKA
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Kontaktná adresa pre ďalšie informácie o možnostiach štúdia: Dekanát FEI TU v Košiciach,  
Letná 9/A, 042 00 Košice, tel.: 055/602 2210, 602 2201, e-mail: uchadzaci.fei@tuke.sk, www.fei.tuke.sk

ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent získa znalosti:

• o najnovších trendoch v oblasti materiálov a štruktúr elektrotechnic-
kých súčiastok a zariadení pre elektroniku,

• o elektronických obvodoch, mikroprocesoroch a tzv. zabudovaných 
systémoch,

• z programovania mikroprocesorov, 
• z oblasti aplikovanej informatiky,
• o moderných meracích systémoch a systémoch zberu dát,
• o elektronických riadiacich systémoch automobilov,

• z oblasti diagnostiky automobilov,
• o multifunkčných mikrosystémoch a hybridných senzoroch s hlavným 

zameraním na automobilovú elektroniku, kvalitu a spoľahlivosť elek-
tronických systémov,

• z návrhu, konštrukcie a aplikácií elektronických systémov,
• z oblasti senzoriky, prístrojovej a bezpečnostnej elektroniky, moder-

ných komunikačných a navigačných systémov v oblasti automobilovej 
techniky.

Viac ako 1/3 predmetov spadá do oblasti aplikovaná informatika. Absol-
vent bude pripravený na inžinierske štúdium v študijnom programe Auto-
mobilová elektronika a v ďalších príbuzných študijných programoch na 
FEI TU v Košiciach i na iných technických univerzitách. 



vedúca katedry: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., KTE FEI TUKE, Park Komenského 2, 043 89 Košice
tel.: 055/602 3194, e-mail: alena.pietrikova@tuke.sk, http://web.tuke.sk/fei-kte/,
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UPLATNENIE ABSOLVENTA V PRAXI
Absolvent študijného programu sa stane kvalifikovaným odborným pracov-
níkom v oblasti automobilovej elektroniky, ktorý vie pracovať so štandard-
nými softvérovými nástrojmi a ktorý analyzuje a aplikuje celú paletu koncep-
tov, princípov a praktík odboru Elektronika v kontexte voľne definovaných 
problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výbe-
rom a použitím metód, techník, technológií, prostriedkov a progresívnych 
materiálov elektroniky.

Absolvent študijného programu sa môže zamestnať doma aj v zahraničí:
• v rôznych  priemyselných podnikoch so širokou škálou produkcie, vzhľa-

dom k univerzálnemu charakteru vzdelania v oblasti elektroniky a apli-
kovanej informatiky,

• vo výrobných podnikoch so zameraním na automobily ale aj v iných ob-
lastiach spoločenskej praxe, v ktorej sa vyžaduje kvalifikácia v oblasti 
elektronika,

• ako technik vo firmách zaoberajúcich sa výrobou elektrotechnických a 
elektronických komponentov pre automobily a všeobecný elektrotech-
nický priemysel,

• ako kvalifikovaný prevádzkový technik v automobilkách pri výrobe a oži-
vovaní elektronických systémov automobilov, ďalej pri zabezpečovaní 
prevádzky výrobných liniek. 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI 
UNIVERZITAMI
• Technická univerzita Ilmenau, Nemecko
• Univerzita Calabria, Taliansko
• PT Rzeszow, Poľsko
• ČVUT Praha, Česká republika
• Univerzita SANNIO Benevento, Taliansko
• Technická univerzita Budapest, Maďarsko
• UPC Barcelona, Španielsko
• Univerzita Saint Etienne, Francúzsko
• VUT Brno, Česká republika
• ZČU Plzeň, Česká republika
• Technická univerzita Drážďany, Nemecko
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*semester

1.*

• Úvod do inžinierstva
• Základy inžinierstva materiálov
• Základy algoritmizácie a 

programovania

3.
• Automobilová elektrotechnika
• Základy konštrukcie 

automobilov
• Elektronika 1

5.
• Elektronické riadiace systémy automobilov
• Návrh a konštrukcia el. zariadení
• Meracie systémy

2.
• Programovanie
• Základy elektroniky
• Počítačové inžinierstvo 

v elektronike

4.
• Mikroprocesory pre priemyselnú 

a automobilovú elektroniku
• Elektronika 2
• Elektronické meracie prístroje a metódy

6.
• Bakalárska práca
• Diagnostika  

v automobiloch
• Elektronika 3

NOSNÉ PREDMETY 
ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:


