
Profil absolventa študijného programu Počítačové siete, 2. stupeň 

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu počítačové siete študijného 

odboru počítačového inžinierstva dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle 

počítačové systémy; vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie 

na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti počítačového inžinierstva, umožňujúce mu riadiť 

tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za 

komplexné riešenia.  

Aby absolvent pri riešení problémov využíval inžiniersky prístup, musí v priebehu  štúdia získať 

dostatočné skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a 

analýzou získaných údajov. Absolvent využíva inžiniersky prístup v celom rozsahu aplikácií, v ktorých 

uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja počítačových systémov. Absolvent získa ďalšie 

teoretické vedomosti z aplikovanej matematiky, programovania, podnikania a manažmentu, 

architektúry a štruktúry počítačových systémov a sietí vrátane ich bezpečnosti, návrhu a 

testovateľnosti. Je pripravený tvoriť, vyvíjať a udržiavať moderné mikroprocesorové a počítačové 

systémy, dokáže rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti technických a programových  prostriedkov 

moderných počítačových systémov, vyvíjať a modifikovať aplikačný softvér pre štandardné a 

špecializované zariadenia a tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych 

aplikačných oblastiach.  

Je schopný efektívne pracovať ako člen tvorivého tímu, prípadne ako jeho vedúci, ale pracovať aj 

samostatne s minimálnym usmerňovaním. Je si vedomý potreby sústavného profesionálneho rozvoja  

a celoživotného vzdelávania, aby mohol riešiť inžinierske problémy s vysokou mierou tvorivosti a 

samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia. Je pripravený vstúpiť 

do praktického profesionálneho života vo verejnom aj súkromnom sektore ako vysokokvalifikovaný 

projektant počítačových systémov a sietí, môže pôsobiť vo vzdelávacej sústave, v bankovníctve, 

doprave, zdravotníctve, ekológii, a všade tam, kde sa nasadzuje a využíva výpočtová technika. Uplatní 

sa tiež ako manažér, marketingový pracovník a prevádzkovateľ počítačových a softvérových 

systémov.  

Získané vzdelanie mu vytvorí predpoklady na vedeckú dráhu a štúdium v rámci 3. stupňa 

vysokoškolského štúdia.  


