
TERMINY EGZAMINÓW semestr letni 2019/2020 
 

L.p. Nazwa przedmiotu Prowadzący 
 

Termin Tryb Forma 

1. Digital Signal Processing prof. dr hab. inż. Tomasz 
Zieliński 

“0”- 2.06.(wtorek) 
“1”-  9.06 (wtorek) 
“2” - 23.06.(wtorek) 
“3” - 11.09.(piątek) 
 

zdalny ustna 

2. Cyfrowe przetwarzanie 
sygnałów 

 

prof. dr hab. inż. Tomasz 
Zieliński 

“1” - 18.06. (czwartek) 
“2” - 25.06. (czwartek) 
“3” - 11.09. (piątek) 
 

zdalny ustna 

3. Bezprzewodowe sieci 
komputerowe 

dr hab. inż. Marek Natkaniec „1” - 25.06. (czwartek) 
„2”- 03.07. (piątek) 
„3”- 11.09. (piątek) 
 

zdalny pisemna 

4. Sieci światłowodowe dr inż. Artur Lasoń „1”-  15.06. 
(poniedziałek) 
„1a” -17.06. (środa) 
„2”  - 23.06  (wtorek) 
„3” -  14.09 
(poniedziałek) 
 

zdalny ustna 

5. Zarządzanie i Ekonomia 
Projektów 

dr inż. Michał Grega „1”- 26.06. (piątek) 
godzina 0900 
„2”- 30.06. (wtorek) 
godzina 0900 
„3”-  1.09. (wtorek) 

zdalny 
 
 
 

zdalny lub 
ustny 

pisemna 
(test) 

6. Bezpieczeństwo 
Systemów 
Teleinformatycznych (2 
rok TI) 

dr hab. inż. Marcin Niemiec „1” - 24.06. (środa) 
„2” - 29.06 
(poniedziałek) 
„3”-  07.09 
(poniedziałek) data 
wstępna 
 

zdalny ustna/pisemna 

7. Bezpieczeństwo 
Systemów 
Teleinformatycznych (3 
rok TI) 
 

dr hab. inż. Marcin Niemiec „1” - 23.06 (wtorek) 
„2”-  29.06 
(poniedziałek) 
„3”-  07.09. 
(poniedziałek) 
data wstępna 

zdalny ustna/pisemna 

8. Computer Networks dr inż. Mirosław Kantor „1”- 09.06. (wtorek) 
„2”- 16.06. (wtorek) 
„3”- 23.06. (wtorek) 
 

zdalny 
 

pisemna 
(test) 

9. Systemy Sygnalizacji i 
Zarządzania 
 

dr inż. Krzysztof Wajda „1”- 22.06 
(poniedziałek) 
„2”- 02.07. (czwartek) 

zdalny 
 

pisemna i ustna 
 
ustny 



„3”- 17.09  (czwartek) 
 

ustny 
 

10. Techniki mikrofalowe, 
systemy antenowe i 
propagacja fal 
radiowych 
 

dr hab. inż. Wiesław Ludwin „1” - 01. lub 02.07. zdalny pisemna 

11. Techniki i systemy 
bezprzewodowe 

dr hab. inż. Wiesław Ludwin „1”- 23.06 (wtorek) 
„2”- 30.06 (wtorek) 
„3”- wrześniowy 
 

zdalny 
 
 

pisemna 

12. 
 

Sieci Komputerowe mgr inż. Jacek Rząsa „1” - 18.06. (czwartek) 
„2” - 25.06. (czwartek) 
„3” - 10.09. (czwartek) 

zdalny 
zdalny 
zdalny 
 

pisemna 
pisemna 
pisemna/ustna 

13. 
 

Lokalne Sieci 
Teleinformatyczne 
 

mgr inż. Jacek Rząsa „1” - 18.06. (czwartek) 
„2” - 25.06. (czwartek) 
„3” - 10.09. (czwartek) 

zdalny 
zdalny 
zdalny 
 

pisemna 
pisemna 
pisemna/ustna 

14. Matematyka w Analizie 
Sieci i Systemów 

prof. dr hab. inż. Zdzisław 
Papir 

„1” - 25.06. (czwartek) 
„2” - 30.06. (wtorek) 
„3”-  04.09. (piątek) 

stacjonarny pisemna 

 


