
Kierunek studiów drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki

Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR)
Interdyscyplinarne studia magisterskie realizowane wspólnie przez:

- Wydział Fizyki  Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

- Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu (UEP)

Obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych i nauk społecznych

Podstawowe założenia kierunku studiów AIR”

 Dwie uczelnie partnerskie: UAM, UEP

 parytet przedmiotowy i godzinowy 1:1

 Organizacja planu: student spędza dwa dni w tygodniu na UAM i dwa na UEP

 Podział programu studiów na ścieżki TEMATYCZNE

 Dwa terminy rekrutacji zimowy (luty) i letni (wrzesień)

 zimowy - rekrutacja przede wszystkim po studiach inżynierskich na semestr 
pierwszy 

 letni – rekrutacja po studiach licencjackich na semestr zerowy (wyrównawczy)

 czas trwania studiów – trzy/cztery semestry

 Semestr wyrównawczy zerowy (październik-styczeń) skierowany do studentów 
studiów licencjackich ma na celu uzupełnienie wiedzy informatycznej nabytej na 
inżynierskich studiach informatycznych umożliwiającej studia na AIR. Następne 
semestry I-III wspólne z absolwentami studiów inżynierskich.



Profil absolwenta studiów AIR

 Potrafi prowadzić własną firmę, a także reklamować ją w Internecie, szczególnie w 
branży informatycznej

 Zna podstawy automatyki i domotyki (sieci, urządzenia, standardy)

 Zna podstawy fizyki sensorów

 Potrafi programować imperatywnie (Java, C#) i deklaratywnie (SQL)

 Potrafi przygotować i zarządzać witryną WWW

 Zna w ogólnych założeniach sieci komputerowe oraz sieci automatyki (GSM, WiFi, 
światłowodowe, kablowe)

 Zna metody H2M i multimedia

 Potrafi projektować złożone aplikacje Internetu Rzeczy i Usług, od poziomu 
sterowników po zarządzanie i interfejs

Program kształcenia podzielony został na następujące ścieżki tematyczne:

 Internet Rzeczy

 Domotyka i sieci komputerowe

 Programowanie

 Multimedia

 Ekonomia

MODUŁY KSZTAŁCENIA

Ścieżka internetu rzeczy:   (nazwa   kod   uczelnia realizująca)

 Elektronika cyfrowa i automatyka (FPGA,PLC)  ECA       UAM

 Automatyka i sieci przemysłowe (PLC) ASP UAM

 Mikrokontrolery jednoukładowe (ATMEL) MJU             UAM

 Internet Rzeczy – architektura i aplikacje       IRA               UEP

 Interfejs człowiek-maszyna (praktyka/aplikacje) H2M              UEP



 Sensoryka                                                            SEN              UAM

 Programowanie aplikacji mobilnych PAM             UAM

 Wirtualizacja procesów sieciowych             WPS             UAM

Domotyka i sieci komputerowe

 Sieci kablowe (1Wire, I2C, KNX, CAN …) SKA              UEP

 Sieci radiowe (Bluetooth, ZigBee, Z-Wave …)       SRA              UEP

 Teleinformatyka             TEL              UAM

 Internet Przyszłości              IPR                UAM

Programowanie

 Programowanie Java             PJ1                 UEP

 Programowanie CAD/CAM PCC UAM

 Programowanie Java II PJ2                 UEP

 Rozszerzenia Java (XML, SOAP, SOA, REST …) RJA                UEP

 Bazy danych                         BDA              UEP

 Programowanie i zarządzanie WWW 
(HTML5, CSS, JS)             WWW           UEP

Multimedia

 Technologie przetwarzania dźwięku            TPD           UAM

 Technologie przetwarzania obrazu            TPO           UAM

 Aplikacje multimedialne VR            AVR           UEP

 Aplikacje multimedialne AR            AAR           UEP

Ekonomia

 Prawo autorskie i patentowe PAT           UAM



 Prowadzenie małej firmy             PMF           UEP

 E-biznes                                     EBI            UEP

 Analityka webowa i optymalizacja AWO        UAM

 Firma w Internecie                         FIN            UAM

 Analiza techniczno-ekonomiczna projektów 
|teleinformatycznych            ATP           UAM

Ramowy układ modułów kształcenia z podziałem na semestry


