
Automobilová elektronika, 2. stupeň, denná 

Absolvent inžinierskeho študijného programu „Automobilová elektronika“ má podrobné 

a špecifické znalosti v oblasti automobilovej elektroniky na úrovni aplikácie a analýzy blokov 

a funkcie elektronických a elektrotechnických zariadení v automobiloch, analógových a 

digitálnych elektronických blokov a štruktúr. Má vedomosti z kľúčových oblastí elektroniky s 

dôrazom na elektronické obvody, číslicovú elektroniku, teóriu obvodov, pokročilé 

spracovanie signálov, komplexnú meraciu techniku, ako aj oblasti informačných 

a komunikačných technológií, vrátane vývojových a simulačných nástrojov pre 

elektrotechniku. Rozumie technologickým, výrobným a iným procesom z pohľadu realizácie 

elektronických systémov a zariadení včítane špecifík návrhu dosiek plošných spojov, 

technológie osadzovania a spájkovania. Rozumie komplexným metódam a postupom, ktoré sú 

využívané v oblasti elektroniky, a to s následným možným uplatnením najmä v priemyselnej 

praxi. Absolvent je schopný aplikovať materiály používané v elektrotechnickom priemysle 

a analyzovať ich vlastnosti, vie aplikovať technologické postupy používané vo výrobe v 

elektrotechnickom priemysle, a to pri hodnotení základných súvislostí a vzťahov. Dokáže 

tvorivým spôsobom riešiť praktické úlohy s aplikovaním teórie a vývojových postupov 

a nástrojov používaných v elektronike. Absolvent bude tiež schopný prijímať nové poznatky, 

chápať a formulovať problémy svojho odboru a tvorivým spôsobom prenášať nové poznatky 

a riešenia do praxe. 

Absolvent študijného programu „Automobilová elektronika“ je pripravený vstúpiť do 

praktického profesionálneho života ako vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný 

navrhovať elektronické systémy, testovať a identifikovať poruchy v elektronických systémoch 

automobilov, vyhotovovať technologické dokumentácie, simulovať a analyzovať chovanie 

komplexných elektronických obvodov, identifikovať a použiť vhodné materiály pre 

elektrotechnickú výrobu. Má schopnosť prakticky aplikovať teoretické vedomosti z oblasti 

elektronických systémov spolu s poznatkami z oblasti technológií výroby v elektronike a je 

schopný formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, dokáže analyzovať 

problém a komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi aj s laickým adresátom. Je 

schopný efektívne pracovať ako vedúci alebo člen tímu a dokáže koordinovať prácu 

špecialistov participujúcich disciplín a využiť ich pri spracovaní vlastných návrhov. Získané 

vedomosti a zručnosti študent uplatní pri realizácii, správe a údržbe elektronických zariadení, 

elektronických a elektrotechnických systémov motorových vozidiel, senzorových systémov 

automobilov, meracích a monitorovacích systémov ako aj zariadení pre internet vecí. 

Absolvent študijného programu „Automobilová elektronika“ je pripravený pokračovať 

v ďalšom štúdiu v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v rámci doktorandského štúdia 

v študijnom programe „Priemyselná elektrotechnika“. Uplatní sa ako vedecký pracovník, 

profesionálny technológ a odborník schopný kvalifikovane pracovať v najrozličnejších 

oblastiach elektronického priemyslu, od výkonných funkcií, cez vedúcich vývojových 

pracovníkov až po projektových manažérov a technológov výrobných technológií 

v elektronike.  

 


