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Profil absolventa 

 Študijný program je koncipovaný pre študentov, ktorí v priebehu inžinierskeho štúdia 

získali vynikajúce teoretické základy. Absolvent doktorandského štúdia v odbore elektronika 

získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou 

prispeje k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v tomto odbore. Cieľom doktorandského 

štúdia je vychovať takého odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude 

schopný obohatiť vedu a poznanie v oblasti teoretickej informatiky. Doktorand sa naučí správne 

charakterizovať a chápať javy a  poznatky o týchto javoch, hľadať ich adekvátne modely a 

realizovať nové aplikácie v už uvedených špecifických disciplínach, vo vede, výskume a praxi. 

 Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne 

myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických 

problémov. 

 Absolvent sa uplatní hlavne ako výskumný pracovník, vedecko-pedagogický pracovník 

v projekčných inštitúciách ako aj v priemysle pri riešení zložitých priemyselno-

technologických úloh.  

 Absolvent študijného programu inteligentná elektronika získa celý rad vedomostí a 

praktických zručností z oblasti navrhovania a realizácie elektronických obvodov a metód 

spracovania signálov, vývoja a aplikácií senzorových systémov, aplikácií vybraných oblastí 

informačných a komunikačných technológií, ako aj znalosti z oblasti systémovej integrácie 

zložitých elektronických systémov. Absolvent je schopný samostatne vedecky pracovať a 

dokáže tiež viesť kolektív pracovníkov orientovaný na výskum a vývoj. 

 

Uplatnenie v praxi 

 Absolventi študijného programu inteligentná elektronika sa uplatnia ako pracovníci 

výskumu, vývoja a výroby pokročilých elektronických riešení a ich aplikácií, ak aj v oblasti 

prevádzkovania zložitých elektronických systémov. Medzi priemyselné odvetvia, v ktorých 

môžu absolventi študijného programu inteligentná elektronika nájsť zamestnanie, patrí napr. 

automobilový priemysel (napr. autoelektronické systémy), telekomunikácie (napr. vývoj 

koncových zariadení komunikačných systémov), oblasť lekárskej elektroniky, vývoj a výroba 

televíznych prijímačov a audiovizuálnej techniky, vývoj jedinečných meracích a 

monitorovacích systémov a senzorových sietí, atď. 

 Absolventi študijného programu doktorandského štúdia inteligentná elektronika sa 

uplatnia hlavne ako výskumní pracovníci, vedecko-pedagogickí pracovníci, pracovníci vývoja 

v projekčných inštitúciách ako aj v priemysle pri riešení zložitých priemyselno-

technologických úloh, ale aj ako vedúci pracovníci na rôznych stupňoch riadenia. Medzi veľmi 

časté pracovné zaradenie absolventov študijného programu inteligentná elektronika patrí ich 

pôsobenie v malých a stredných high-tech podnikateľských subjektoch orientovaných na 

výskum, vývoj a výrobu funkcionálne a technologický špičkových elektronických systémov na 

pozíciách pracovníkov aplikovaného výskumu, vývoja a manažmentu.    


