
Garantujúce pracovisko študijného programu
AUTOMOBILOV ELEKTRONIKÁ A
Katedra technológií v elektronike (KTE) v spolupráci
s .Katedrou elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (KEMT)
Dve katedry garantujú a realizujú vzdelávanie v troch stupňoch vzdelávania so zame-
raním na elektroniku, technológie,meraciu techniku a komunikačné technológie.
V priebehu štúdia bakalárskeho študijného programu „Automobilová elektronika“ sa
študenti zoznamujú s množstvom poznatkov spadajúcich do odboru elektronika, medzi
ktoré patria:
� najnovšie trendy v oblasti materiálov a štruktúr elektrotechnických súčiastok a zaria-

dení pre automobilová elektroniku,
� elektronické obvody,
� mikroprocesory a tzv. zabudované systémy,
� moderné meracie systémy a systémy zberu dát,
� elektronické riadiace systémov automobilov,
� diagnostika v automobilov
� výrobné postupy a špeciálne technologické procesy automobilovej elektroniky,
� multifunkčné mikrosystémy a hybridné senzory s hlavným zameraním na automo-

bilovú elektroniku, kvalita a spoľahlivosť elektronických systémov pre automobilovú
elektroniku.

Vedeckovýskumné zameranie garantujúcich katedier:
Svojím zameraním sa katedry radia 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 najrozlič-
nejších prvkov elektroniky a senzorov, nevynímajúc prvky automobilovej elektroniky.
Vedecko-výskumná činnosť oboch katedier sa premieta doriešenia domácich a zahra-
ničných projektov, na ktorých sa najmä v rámci seminárnych, bakalárskych a diplo-
mových prác podieľajú aj študenti. Väčšina odborných predmetov študijného programu
je realizovaná formou praktického riešenia konkrétnych zadaní v laboratóriách oboch
katedier.

AUTOMOBILOVÁ ELEKTRONIKAV PRAXI
Automobilová elektronika sa v uplynulých rokoch stala, ak nie hlavnou, tak
minimálne podstatnou hybnou silou v oblasti vývoja a výroby automobilov.
Tento fakt vyplynul z požiadaviek na komfort, bezpečnosť,hospodárnosť a en-
vironmentálne aspekty moderného automobilu. Opiera sa o pokrok nielen
v oblasti elektroniky a materiálového inžinierstva, ale aj v mnohých ďalších
oblastiach života spoločnosti a jednotlivca.
Študijný program automobilová elektronika poskytuje študentom rozšírené
základy z projektovania, výstavby a prevádzky počítačom riadených systémov
elektroniky automobilov, vývoj priemyselných obvodov používaných najmä
v elektronických systémoch automobilov.
Tento študijný program poskytuje odborné znalosti, ktoré súvisia disciplínami
ako sú mechanika, materiály, elektronika,elektrotechnika a softvérové
inžinierstvo. Dáva možnosť pre exkluzívny pohľad na návrh, konštrukcie
a realizácie prvkov automobilovej elektroniky. Predstavuje prepojenie naj-
rozličnejších senzorových, informačných, komunikačných a riadiacich
systémov automobilov v spojení s vysokými požiadavkami súčasného
automobilového priemyslu, čím dáva predpoklad pre získanie vedomostí
o najnovších trendoch v oblasti automobilov na profesionálnej úrovni.

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.

vedúca katedry

UPLATNENIE ABSOLVENTA FEI TUKE V PRAXI
Štúdium na odbore “Automobilová elektronika” mi dalo schopnosť
kombinovať nadobudnuté matematické zručnosti, dobré vedo-
mosti z fyziky, analytické, kritické a tvorivé myslenie spolu s nad-
šením pre inovácie. Absolventi tohto programu sú v praxi veľmi
žiadaní, a preto som sa mal možnosť uplatniť na trhu práce v širo-
kej škále firiem nielen so zameraním na autoelektroniku. Už počas
štúdia som praxoval v priemysle s perspektívou zamestnania. Po
ukončení doktorandského štúdia v tomto odbore som sa však

rozhodol zamestnať vo firme CRYTUR spol. s r.o. v Turnove, ČR, na pozícii vývojára,
odkiaľ som sa po štyroch rokoch vrátil späť na Slovensko do firmy Bosch Siemens
Homeapplience - BHS Michalovce.

Ing. Michal Kravčík, PhD.
vedúci projektu (BSH Michalovce)

Študijný programAutomobilová elektronika je jeden z najperspek-
tívnejších programov nielen z hľadiska uplatnenia absolventov,
ale i z pohľadu získania vedomostí o najnovších trendoch v oblasti
automobilov. Ako jeden z absolventov elektroniky odporúčam
mladým maturantom, 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.
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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

KATEDRA TECHNOLÓGIÍ V ELEKTRONIKE
A KATEDR ELEKTRONIKY A MULTIMEDIÁLNYCH TELEKOMUNIKÁCIÍA

bakalársky študijný program



ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA
� Absolvent študijného programu „Automobilová elektronika“ získa štúdiom

ucelený systém základných teoretických vedomostí a praktických skúseností
z návrhu, konštrukcie a aplikácií elektronických systémov. Dokáže riešiť prak-
tické problémy realizácie elektronických systémov pre rôzne aplikácie. Je
schopný sa uplatniť a zastávať kvalifikované miesta v praxi ako prevádzkový,
systémový a servisný pracovník.

� Pre absolventa je charakteristické, že získa poznatky z praktického profe-
sionálneho života ako vysokokvalifikovaný pracovník v oblasti automobilovej
elektroniky, ktorý vie pracovať so štandardnými softvérovými nástrojmi a ktorý
analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru
Elektronika v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje
efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník,
technológií,prostriedkov a progresívnych materiálov elektroniky.

� Absolvent bakalárskeho študijného programu „Automobilová elektronika“ je
kvalifikovaným odborným pracovníkom pre oblasť automobilovej elektroniky.
Získa praktické zručnosti a vedomosti z oblasti návrhu,konštrukcie, využitia
a prevádzky moderných elektronických systémov v automobiloch nových

generácií. Získa tiež vedomosti z oblasti senzoriky, prístrojovej a bezpečnostnej
elektroniky, moderných komunikačných a navigačných systémov v oblasti auto-
mobilovej techniky, ktoré môže uplatniť nielen v automobilových a elektronic-
kých firmách.

Pokračovanie v inžinierskych študijných programoch
Absolvent 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.

UPLATNENIE ABSOLVENTA V PRAXI
Kariérne vyhliadky pre absolventov automobilovej elektroniky sú vo výrobných pod-
nikoch so zameraním na automobily ale aj v iných oblastiach spoločenskej praxe,
v ktorej sa vyžaduje kvalifikácia v oblasti elektronika. Po absolvovaní 2. stupňa štúdia
sú z nich profesionáli, ktorí môžu vykonávať činnosť výrobných inžinierov, vynálezcov,
manažérov kvality, technických obchodných manažérov, systémových inžinierov, tech-
nických poradcov.
Absolvent študijného programu „Automobilová elektronika“ sa uplatní ako vysoko-
kvalifikovaný prevádzkový technik v automobilkách pri výrobe a oživovaní
elektronických systémov automobilov, ďalej pri zabezpečovaní prevádzky výrobných
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Základy technológií
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Virtuálne meracie
systémy

Základy inžinierstva
materiálov

Základy algoritmizá-
cie a programovania

Elektronické meracie
prístroje a systémy

Elektronika 2 Návrh a konštrukcia
el. zariadení

Automobilová
elektrotechnika

Elektronika 1

liniek a menších úprav na nich. Uplatnenie nájde ako technik v autoservisoch a firmách
zaoberajúcich sa výrobou elektrotechnických a elektronických komponentov pre
automobily. Stane sa kvalifikovaným odborným pracovníkom a získa praktické
zručnosti a vedomosti z oblasti projektovania a prevádzky moderných elektronických
systémov pre rôzne oblasti automobilovej elektroniky, investičnej elektroniky,audio
a video elektroniky a iných elektronických masmédií, mikroelektroniky, optoelektroniky,
senzoriky, prístrojovej techniky a bezpečnostnej elektroniky,rádiokomunikácií vrátane
mobilných systémov, ktoré môže využiť v špičkových elektronických a firmách.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI UNIVERZITAMI
� Technická univerzita Ilmenau, Nemecko
� Univerzita Calabria, Taliansko
� Univerzita SANNIO Benevento, Taliansko
� Technická univerzita Budapest, Maďarsko
� UPC Barcelona, Španielsko
� Univerzita Saint  Etienne, Francúzsko
� ČVUT Praha, VUT Brno, Česká republika
� Alcatel SEL Stuttgart, Nemecko
� Siemens Vienna, Rakúsko
� M .edav GmbH Germany, Nemecko


