
Uchwała 
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 
nr 61/WAT/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia 
na kierunku studiów „elektronika i telekomunikacja” 

dla naboru w roku akademickim 2021/2022 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), § 7 ust. 5 pkt 1
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) oraz § 21 ust. 1 pkt 21 i § 81 ust. 10
i 11 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu
WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT
nr 1/WAT/2021 z dnia 21 października 2021 r.) po zasięgnięciu opinii samorządu
studenckiego, na wniosek Rektora uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Załącznik do Uchwały Senatu WAT nr 36/WAT/2021 z dnia 27 maja
2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia dla kierunku studiów
„elektronika i telekomunikacja”, zwany dalej Załącznikiem, w części dotyczącej
przedmiotów z grupy treści wybieralnych dla specjalności systemy bezprzewo-
dowe i dla specjalności systemy i sieci telekomunikacyjne, tj. w tabeli zatytułowa-
nej „Grupy zajęć/przedmioty, ich skrócone opisy (programy ramowe), przypisane
do nich punkty ECTS i efekty uczenia (odniesienie do efektów kierunkowych)”
oraz w częściach zatytułowanych „Plany studiów stacjonarnych” i „Plany studiów
niestacjonarnych”.

2. W tabeli Załącznika zatytułowanej „Grupy zajęć/przedmioty, ich skrócone opisy
(programy ramowe), przypisane do nich punkty ECTS i efekty uczenia (odniesie-
nie do efektów kierunkowych)”, dla specjalności systemy i sieci telekomunika-
cyjne, w grupie treści wybieralnych wiersze o numerach 15 i 16 zastępuje się
wierszami:



15. SYSTEMY TRANSMISYJNE 
Treść programu ramowego:  
Podstawowe pojęcia w teletransmisji przewodowej. 
Właściwości transmisyjne torów przewodowych i świa-
tłowodowych. Zwielokrotnienie z podziałem częstotli-
wościowym (FDM), czasowym (TDM) i falowym 
(WDM). Metody redukcji zniekształceń, rola wzmacnia-
ków i regeneratorów.  Systemy PDH: tworzenie sy-
gnału grupowego, ramkowanie. Tworzenie systemów 
PDH wyższych rzędów, dopełnianie. Hierarchia zwielo-
krotnienia systemów PDH. Systemy synchroniczne: 
podstawowe wiadomości, hierarchia systemów syn-
chronicznych. Znaczenie topologii pierścieniowych w 
sieciach SDH. Synchronizacja i zarządzanie siecią 
SDH. 
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16. LTE FUNDAMENTALS (w jęz. angielskim) 
Treść programu ramowego:  
As part of the course, the evolution of 3G to 4G net-
works and the introduction to LTE networks will be dis-
cussed. Students will be familiarized with the architec-
ture of 4G networks, Evolved Packet Core (EPC), con-
struction and operation of LTE base station, IP Multi-
media Subsystem (IMS), Voice over IP (VoIP) and 
Voice over LTE (VoLTE), assessment of Quality of Ser-
vice (QoS) in LTE. As part of the laboratory exercises, 
students will work on an LTE base station operating in 
the campus network, analyze its logs, modify its set-
tings, and user handovers between base stations, eval-
uate QoS in LTE based on specialized test-bed. The 
laboratories will be supplemented with exercises car-
ried out with the use of dedicated software in the 
MATLAB environment used to simulate the physical 
(PHY) and medium access control (MAC) layers. As 
part of the seminar, the selected topics in the LTE net-
works and systems will be discussed. 
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3. W tabeli Załącznika zatytułowanej „Grupy zajęć/przedmioty, ich skrócone opisy
(programy ramowe), przypisane do nich punkty ECTS i efekty uczenia (odniesie-
nie do efektów kierunkowych)”, dla specjalności systemy bezprzewodowe, w gru-
pie treści specjalistycznych wybieranych z grupy dodaje się wiersz:



9. LTE FUNDAMENTALS (w jęz. angielskim) 
Treść programu ramowego:  
As part of the course, the evolution of 3G to 4G net-
works and the introduction to LTE networks will be dis-
cussed. Students will be familiarized with the architec-
ture of 4G networks, Evolved Packet Core (EPC), con-
struction and operation of LTE base station, IP Multi-
media Subsystem (IMS), Voice over IP (VoIP) and 
Voice over LTE (VoLTE), assessment of Quality of Ser-
vice (QoS) in LTE. As part of the laboratory exercises, 
students will work on an LTE base station operating in 
the campus network, analyze its logs, modify its set-
tings, and user handovers between base stations, eval-
uate QoS in LTE based on specialized test-bed. The 
laboratories will be supplemented with exercises car-
ried out with the use of dedicated software in the 
MATLAB environment used to simulate the physical 
(PHY) and medium access control (MAC) layers. As 
part of the seminar, the selected topics in the LTE net-
works and systems will be discussed. 
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4. W części Załącznika zatytułowanej „Plany studiów stacjonarnych”, plany studiów
stacjonarnych dla specjalności systemy i sieci telekomunikacyjne oraz dla spe-
cjalności systemy bezprzewodowe przyjmują brzmienie określone w załączni-
kach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5. W części Załącznika zatytułowanej „Plany studiów niestacjonarnych”, plany stu-
diów niestacjonarnych dla specjalności systemy i sieci telekomunikacyjne oraz
dla specjalności systemy bezprzewodowe przyjmują brzmienie określone w za-
łącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W zastępstwie przewodniczącego Senatu

(-) dr hab. inż. Stanisław KACHEL 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Senatu WAT nr 61/WAT/2022 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Senatu WAT nr 61/WAT/2022 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 



Załącznik nr 3 
do Uchwały Senatu WAT nr 61/WAT/2022 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 



Załącznik nr 4 
do Uchwały Senatu WAT nr 61/WAT/2022 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 








