WYBÓR STRUMIENI I PROFILI DYPLOMOWANIA
REALIZOWANYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017 / 2018
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realizacja od semestru 5 r. ak. 2017/2018 STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA - (I N Ż Y N I E R S K I E)
kierunek: AUTOMATYKA kierunek: INŻYNIERIA
BIOMEDYCZNA
i ROBOTYKA
I. Zgodnie z planem studiów
studenci zarejestrowani na
semestr 4 dokonują wyboru
następujących strumieni:
1. SYSTEMY
STEROWANIA.

I. Zgodnie z planem studiów
studenci
zarejestrowani
na
semestr 4 dokonują wyboru
następujących strumieni:
1. ELEKTRONIKA
W MEDYCYNIE.
2. INFORMATYKA
2. SYSTEMY
W MEDYCYNIE.
DECYZYJNE I ROBOTYKA. 3. FIZYKA W MEDYCYNIE.
4. CHEMIA W MEDYCYNIE.
II. Plany studiów dla w/w
strumieni wywieszone są na
tablicy nr 2 .
III. Wybór strumieni odbywać
się będzie poprzez starostów,
którzy zbiorą deklaracje od
studentów.
Starosta
każdej
grupy
dziekańskiej zobowiązany jest
odebrać formularze deklaracji a
następnie
wypełnione
przez
studentów deklaracje zwrócić w
pokoju EA 138.

II. Plany studiów dla w/w strumieni
wywieszone są na tablicy nr 2 .
III. Wybór strumieni odbywać się
będzie poprzez starostów, którzy
zbiorą deklaracje od studentów.
Starosta każdej grupy dziekańskiej
zobowiązany
jest
odebrać
formularze deklaracji a następnie
wypełnione
przez
studentów
deklaracje
zwrócić w pokoju

EA 138.

kierunek: ELEKTRONIKA
i TELEKOMUNIKACJA

kierunek: INFORMATYKA

I. Zgodnie z planem studiów
I. Zgodnie z planem studiów
studenci
zarejestrowani na studenci
zarejestrowani
na
semestr 4 dokonują wyboru semestr 4 dokonują wyboru
następujących strumieni:
następujących strumieni:

1. ELEKTRONIKA.
2. TELEKOMUNIKACJA.
II. Plany studiów dla w/w
strumieni wywieszone są na
tablicy nr 1 .
III. Wybór strumieni odbywać
się będzie poprzez starostów,
którzy zbiorą deklaracje od
studentów.
Starosta
każdej
grupy
dziekańskiej zobowiązany jest
odebrać formularze deklaracji a
następnie wypełnione przez
studentów deklaracje zwrócić
w pokoju EA 138.

1. APLIKACJE.
2. SYSTEMY.
II. Plany studiów dla w/w
strumieni wywieszone są na
tablicy nr 2 .
III. Wybór strumieni odbywać
się będzie poprzez starostów,
którzy zbiorą deklaracje od
studentów.
Starosta
każdej
grupy
dziekańskiej zobowiązany jest
odebrać formularze deklaracji a
następnie
wypełnione
przez
studentów deklaracje zwrócić w
pokoju EA 138.

Dalsze informacje odnośnie podziału na strumienie będą podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
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Realizacja w semestrze 7 r. ak. 2017/2018 STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA - (I N Ż Y N I E R S K I E)
kierunek: AUTOMATYKA

i ROBOTYKA
I. Zgodnie z planem studiów
studenci zarejestrowani
na
semestr 6 kontynuują studia na
profilach dyplomowania.
Plany studiów wywieszone są
na tablicy nr 2.
II.
Uprawnieni
strumienia Systemy
studiują profil

kierunek: INŻYNIERIA
BIOMEDYCZNA

kierunek: ELEKTRONIKA

I. Zgodnie z planem studiów
studenci
zarejestrowani
na
semestr 6 kontynuują studia
na profilach dyplomowania.
Plany studiów wywieszone
są na tablicy nr 2.

I. Zgodnie z planem studiów
studenci
zarejestrowani
na
semestr 6 dokonują wyboru
profili dyplomowania.
Plany studiów wywieszone są
na tablicy nr 1

kierunek: INFORMATYKA

i TELEKOMUNIKACJA
I. Zgodnie z planem studiów
studenci
zarejestrowani
na
semestr 6
dokonują wyboru
profili dyplomowania.
Plany studiów wywieszone są
na tablicy nr 2.

studenci II.
Uprawnieni
studenci II. Uprawnieni studenci dokonują II. Uprawnieni studenci dokonują
automatyki strumienia
Informatyka
w wyboru z następujących profili: wyboru z następujących profili:
medycynie
studiują
profil

Systemy automatyki natomiast
studenci strumienia Systemy
decyzyjne studiują profil
Systemy decyzyjne i
Robotyka.

Informatyka w medycynie,
studiujący strumień Elektronika
w medycynie studiują profil
Elektronika w medycynie,
studenci strumienia Fizyka w
medycynie studiują profil
Fizyka
w
medycynie
natomiast studenci strumienia
Chemia w medycynie studiują
profil Chemia w medycynie.

1. Inżynieria mikrofalowa
i antenowa.
2. Komputerowe systemy
elektroniczne.
3. Optoelektronika.
4. Urządzenia elektroniki
morskiej.
5. Systemy i sieci
radiokomunikacyjne.
6. Systemy
mikroelektroniczne.
7. Systemy multimedialne.
8. Sieci teleinformacyjne.

1. Algorytmy i modelowanie
systemów.
2. Architektura systemów
komputerowych.
3. Bazy Danych.
4. Inteligentne systemy
interaktywne.
5. Systemy
geoinformatyczne.
6. Teleinformatyka.

III. Na stronie "Student Info"
III. Na stronie "Student Info" III. Na stronie "Student Info"
III. Na stronie "Student Info"
http://www.student.eti.pg.gda.pl/ http://www.student.eti.pg.gda.pl/ http://www.student.eti.pg.gda.pl/ http://www.student.eti.pg.gda.pl/
udostępnione będą szczegółowe udostępnione będą szczegółowe udostępnione będą szczegółowe udostępnione będą szczegółowe
informacje na temat każdego ze informacje na temat każdego ze informacje na temat każdego ze informacje na temat każdego ze
strumieni.
strumieni.
strumieni.
strumieni.
.

.

IV. Wybór profili odbywać się
IV. Wybór profili odbywać się
będzie
poprzez
składanie będzie
poprzez
składanie
deklaracji, analogicznie jak przy deklaracji, analogicznie jak przy
wyborze strumieni.
wyborze strumieni.
.

UWAGA:
Zasadniczym kryterium kwalifikacji na strumienie i profile
dyplomowania będzie średnia ocen z dotychczasowego
przebiegu studiów ( bez bieżącego semestru).
Brak zaliczenia przedmiotu
będzie liczony do średniej jako „2”.
Na portalu Moja PG oraz w gablocie nr 4
(1 piętro Budynek ETI”A”) znajdują się listy rankingowe z
ocenami, gdzie studenci powinni sprawdzić poprawność
swoich ocen i w przypadku niezgodności skorygować to
w dziekanacie.

WYBÓR STRUMIENI
I PROFILI
DYPLOMOWANIA

