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DRODZY 
KANDYDACI
Przed Wami jedna z najważniejszych decyzji – wybór  
kierunku studiów. Planując dalszą drogę kształcenia  
należy kierować się wyborem uczelni, która w swojej  
ofercie dydaktycznej proponuje możliwość zdobycia  
pełnego, a zarazem praktycznego wykształcenia.  
Taką uczelnią jest właśnie Wyższa Szkoła Technologii 
Informatycznych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat działalności Uczelni udało się nam  
wypracować powszechnie znaną markę na rynku 
edukacyjnym i w branży informatycznej.  
Na nasz sukces złożyła się praca całej społeczności 
Uczelni: pracowników, studentów i absolwentów.

Naszą pasją jest łączenie technologii ze sztuką. 
Realizujemy ją tworząc autorskie programy nauczania. 
Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie 
informatyczne i graficzne. Nasza kadra to, poza 
cenionymi pracownikami naukowymi, także specjaliści 
praktycy z dużym doświadczeniem branżowym.

Kończąc tych kilka słów, chciałbym Was zaprosić na  
stronę internetową, a przede wszystkim do siedziby 
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych  
w Katowicach, by porozmawiać z pracownikami, 
wykładowcami i studentami. Możecie z ich strony 
oczekiwać pomocy i rady.

Życzę trafnego wyboru studiów i satysfakcji  
ze zdobywanego wykształcenia oraz  sukcesów  
w przyszłym życiu zawodowym.

dr Marian Pawełczyk 
Rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych  
w Katowicach

WSTI.PL

Miejsce, które łączy technologię ze sztuką. 

Najwyższa szkoła wyższa – WSTI.
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DOBRZE WYPOSAŻONA UCZELNIA!

WSTI to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy  
i specjalistyczne oprogramowanie uczelni na Śląsku. Dysponujemy m. in. pracownią  
grafiki komputerowej wyposażoną w 30 komputerów Apple iMac i tablety graficzne  
Wacom oraz laboratorium komputerowym z 30 silnymi stacjami graficznymi. Na kompu- 
terach zainstalowane jest aktualne oprogramowanie (np. Adobe Creative Cloud). 

Uczelnia posiada przestronną pracownię artystyczną rysunku i malarstwa na najwyż-
szym 20 piętrze budynku, pracownię fotografii w pełni wyposażoną w multimedialny 
sprzęt: aparaty fotograficzne marki Canon (np. 5D III Mark), profesjonalne oświetlenie  
i system teł oraz pracownię grafiki warsztatowej – druku wklęsłego i wypukłego. 

Poza tym uczelnia dysponuje wieloma nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi  
w projektory, komputery i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. 

PROFESJONALNA KADRA

Skład wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej stanowią cenieni  
pracownicy naukowi oraz praktycy posiadający duże doświadczenie branżowe i part-
nerskie nastawienie do studenta. Wielu wykładowców WSTI to czynni zawodowo gra-
ficy i informatycy, dlatego studenci mają możliwość już podczas nauki współpracować 
ze swoimi przyszłymi pracodawcami.

STYPENDIA

Uczelnia wspiera finansowo swoich studentów – w trakcie całej nauki można otrzy- 
mywać stypendium: rektora dla najlepszych studentów, ministra za wybitne osią- 
gnięcia, socjalne, zwiększone socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych,  
a w szczególnych sytuacjach losowych – zapomogę.

PROGRAM ERASMUS +

Nasza Uczelnia stara się, aby studenci szybko znajdowali swoje miejsce na rynku pracy.   
Przygotowujemy ich do tego dając możliwość sprawdzenia i rozwoju swoich kwalifikacji  
zawodowych, konfrontując ich z realnymi warunkami gospodarczymi oraz umożliwiając  
kontakt z potencjalnymi pracodawcami. 

Nasz program studiów uwzględnia Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS), 
umożliwiający mobilność studentów w Europie i przenoszenie ich osiągnięć pomiędzy 
uczelniami.

SPECJALISTYCZNA 
BIBLIOTEKA

Jednym z atutów uczelni jest  
dobrze wyposażona w specja- 
listyczną literaturę biblioteka 
z dostępem do tytułów czaso- 
pism związanych z technolo-
giami IT i grafiką: 

Fotografia Masterclass,  
Programista, FilmPro,  
IT Professional. Arteon,  
PC World, 2+3 D: grafika plus 
produkt, Chip, Świat Druku  
i wiele innych.

O UCZELNI
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach to jedna z pierwszych niepublicz- 
nych, specjalistycznych uczelni wyższych, która kształci inżynierów i magistrów informatyki 
oraz artystów grafików.

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA

Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów 
rynku pracy program nauczania, który jest efektem ścisłej specjalizacji szkoły  
w zakresie informatyki, technologii internetowych i grafiki, popartej ponad  
20-letnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Program został skonstruow-
any w oparciu o zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń 
Inżynierskich (FEANI), uwzględniając także efekty współpracy z firmami branży teleinformatycznej oraz szeroko 
pojętego rynku reklamy i mediów.

Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania, przygotowując absol-
wentów do startu na współczesnym rynku pracy. Stawiamy na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych, 
dlatego laboratoria, warsztaty i praktyczne ćwiczenia stanowią ponad 60% zajęć.

LOKALIZACJA

WSTI znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum Katowic, przy ulicy Mickiewicza 29.  
Siedziba Uczelni jest położona w niewielkiej odległości od najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta.  
Na terenie budynku znajduje się stołówka, poczta oraz powierzchnie wypoczynkowe z patio.

POLSKA  KOMISJA AKREDYTACYJNA

Nasze autorskie programy nauczania uzyskały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a Uczelnia  
posiada pozwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów.

Słów kilka...
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KOŁA NAUKOWE

Nasza Uczelnia aktywnie  
wspiera działalność kół  
naukowych, zdając sobie  
sprawę z faktu, że aktyw- 
ność w nich to dla studen-
tów pierwsze i bardzo cen- 
ne kroki do przyszłej karie- 
ry zawodowej.

Koła naukowe pozwalają 
studentom na nieograni- 

czone możliwości rozwoju. Dzięki temu już na studi-
ach nabywają kompetencje, które pracodawcy cenią  
sobie najbardziej: pracowitość, samodzielność, kre-
atywność, umiejętność pracy w zespole, pod presją 
czasu i stresu. Zdobywają cenne doświadczenie, którym 
mogą pochwalić się w przyszłości. 

W WSTI jest kilka liczących się kół naukowych. Graficy 
mogą realizować swoje pasje w Kołach Naukowych: 

• Koło Naukowe Sztuk Audiowizualnych AA 

(Anonimowi Artyści)

• Koło Integracji Działań Artystycznych KIDA

• Koło Naukowe Graficzno-Typograficzne 

TYPOGRAFIKA

AKTYWNY STUDENT
NAUKA I PASJA CZYLI

Studia to nie tylko nauka. WSTI motywuje swoich studentów, wspierając ich aktywność na wielu 
polach. Na naszej uczelni na pewno nie będziesz się nudzić!

Kreatywnych programistów oraz grafików zrzeszają:

• Koło Naukowe Programowania .net

• Koło Naukowe UX Design.
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TECHNOLOGIE INTERNETOWE  
I SIECI KOMPUTEROWE

ZDANIEM EKSPERTA

Żeby być dobrym programistą trzeba progra- 
mować, programować i jeszcze raz progra-
mować. Realizować konkretne projekty i na- 
bierać doświadczenia przy rozwiązywaniu  
pojawiających się problemów – tak jak w WSTI. 

Witold Brandys, wykładowca WSTI

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•  projektowania i administrowania systemami informatycznymi

• projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych i oprogramowania

• zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego 

• sieci bezprzewodowych, szerokopasmowych, VPN oraz UMTS

TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci specjalności będą bardzo dobrze przygotowani do pracy  
w takich zawodach jak:

•  projektant/administrator sieci LAN/WAN

• programista usług sieciowych 

• serwisant sprzętu i oprogramowania 

• administrator bezpieczeństwa 

informacyjnego

• projektant serwisów internetowych

• pracownik technicznej obsługi systemów 

informatycznych

INFORMATYKA
Komputery pełnią nieocenioną rolę w dzisiejszym świecie. Jednak to tylko maszyny i bez 
udziału ludzi, którzy potrafią się nimi zajmować, czyli informatyków, byłyby bezużyteczne.  
Przygotowując program kierunku Informatyka skupiliśmy się na wykształceniu absolwenta, 
który będzie gotowy do podjęcia pracy w zawodzie informatyka, programisty, administratora 
sieci czy grafika komputerowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Informatyka będzie posiadał przede wszystkim solidną 
wiedzę w zakresie podstaw informatyki o charakterze uniwersalnym oraz 
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. 

Dodatkowo, kończąc studia, absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę  
w zakresie:  języków programowania, technologii internetowych (zagadnie-
nia sieciowe, serwery oraz ich usługi, programowanie w środowisku Inter-
netu), budowy systemów przetwarzających i prezentujących informację 
różnych formatów i typów, jak: tekst, obraz, dźwięk i wideo na platformie 
rozwiązań internetowych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

• Algorytmy i struktury danych

• Systemy wbudowane

• Podstawy programowania obiektowego

• Sztuczna inteligencja

• Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika

•  Inżynieria oprogramowania

• Bazy danych

• Projektowanie systemu informatycznego

• Architektura komputerów

• Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

• Sieciowe systemy operacyjne

• Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

• Języki obiektowe 

Studia inżynierskie
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GRAFIKA KOMPUTEROWA I BUDOWA 
MULTIMEDIALNYCH SERWISÓW
INTERNETOWYCH

TWOJE KOMPETENCJE

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

• projektowania w obrębie grafiki komputerowej

• budowy serwisów internetowych

• zarządzania serwisami internetowymi

• kreatywnego podejścia  do projektowania

• budowy zaawansowanych prezentacji multimedialnych 

• animacji i modelowania w przestrzeni 3D

• montażu wideo

Studenci WSTI korz ystają z najnowszego 
oprogramowanie graficznego w wersji edu:  
Adobe Creative Cloud (InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Premiere, AffterEffects), AutoCAD 
czy 3ds Max. 
W prz yszłości  planuję otworz yć agencję 
rek lamową,  dlatego wybrałam uczelnię,  
w której zajęcia prowadzą praktycy mający  
doświadczenie w prowadzeniu biznesu.

Julia Kozłowska, Grafika

TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci specjalności będą bardzo dobrze 
przygotowani do pracy w takich zawodach jak:

• grafik komputerowy

• projektant stron i reklam internetowych

• projektant aplikacji internetowych

• administrator serwisów internetowych

• specjalista ds. multimediów

CERTYFIKATY UMIEJĘTNOŚCI 
W WSTI

Dbamy o ciągły rozwój umiejętności naszych 
studentów. Uczelnia jest autoryzowanym 
akademickim ośrodkiem szkoleniowym firm:

 

 

W ramach programu Microsoft IT Academy 
Advanced Program studenci mogą uzyskać 
prestiżowe i honorowane na całym świecie 
certyfikaty Microsoft Certified Professional MCP 
i CISCO Certified Network Associate CCNA.

TWOJE KOMPETENCJE 

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•  analizy i projektowania systemów informatycznych

• realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych

• zarządzania technologią informacji i infrastrukturą informatyczną w firmie 

• projektowania i wdrażania systemów informatycznych wykorzystujących dane  

zgromadzone w bazach danych i hurtowniach danych 

• projektowania lokalnych sieci komputerowych 

INŻYNIERIA 
OPROGRAMOWANIA

TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci specjalności będą bardzo dobrze 
przygotowani do pracy w takich zawodach jak:

•  projektant i programista baz danych

• analityk systemowy

• projektant systemów informatycznych

• webmaster/webdesigner 

• administrator danych i sieci informatycznych 

• integrator technologii informatycznych



12 13 

INFOSTRADA.WSTI.PL

Cykl wykładów organizowanych przez 
Uczelnię dotyczący nowinek technolo- 
gicznych, najnowszych trendów designu, 
te c h n o l o gi i  3 D,  ro b o t y k i  c z y  gra f i k i 
użytkowej. 
Podczas ostatniej Infostrady uczestnicy 
spotkań mieli okazję przekonać się, że  
specjalistyczna wiedza informatyczna czy 
graficzna może stanowić źródło przewagi  
nie tylko w biznesie, ale również w życiu 
codziennym. 

MECHATRONIKA 
I ROBOTYKA

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

• programowania i zarządzania robotami przemysłowymi oraz mobilnymi

• projektowania i obsługi urządzeń automatyki i sterowania

• programowania obrabiarek, robotów i zautomatyzowanych systemów wytwórczych

• automatyzacji urządzeń technologicznych

TWÓJ ZAWÓD

Po ukończeniu specjalności absolwent znajdzie 
zatrudnienie w firmach zajmujących się:

• projektowaniem systemów sterowania

• wytwarzaniem robotów przemysłowych

• wprowadzaniem robotyzacji i automatyzacji 

procesów, montażem i rozruchem linii 

produkcyjnych

• projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją 

nowoczesnych przemysłowych systemów 

automatyki i robotyki

• techniką medyczną oraz systemami informatyki 

medycznej

• techniką światłowodową i laserową, systemami 

automatycznego rozpoznawania obrazów   

• projektowaniem systemów kontrolno-

pomiarowych, diagnostycznych i badawczych

• projektowaniem i produkcją sprzętu 

precyzyjnego i elektronicznego

Skończ yłem Informatykę w WSTI  
i nie musiałem szukać pracy, bo praca 
znalazła mnie sama. Dzisiaj pracuję 
w firmie IBM w jednej z najbardziej 
perspektywicznych branż na rynku.

Dawid Stojanowski 
absolwent Informatyki WSTI

KIERUNEK	INFORMATYKA

MECHATRONIKA I ROBOTYKA
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Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Kato- 
wicach w 2018 r. rozpoczęła realizację projektu kom- 
pleksowego wsparcia Uczelni i  studentów, współ- 
finansowanego ze środków UE w ramach programu 
POWER. Projekt opiewa na kwotę blisko 2 500 000 zł.

Dodatkowo, w czasie trwania studiów został prze- 
prowadzony szereg bezpłatnych certyfikowanych 
szkoleń  i  warsztatów  oraz wyjazdów studyjnych  
podnoszących kwalifikacje studentów.

Poza tym dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Uczel-
nia prowadzi bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół 
średnich.  Do tej pory udało sie zrealizować zajęcia dla 
1200 uczestników.

Uczelnia została również wyposażona w nową pra- 
cownię komputerową, a studenci otrzymali wsparcie  
w postaci materiałów do nauki w wersji elektronicznej  
na platformie Moodle.

MARKETING 
INTERNETOWY

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

• e-marketingu i m-marketingu

• modeli e-commerce

• zarządzania sklepem internetowym i działaniami marketingowymi w sieci 

• e-brandingu 

• działań z zakresu public relations w Internecie

• strategii internetowych i mobilnych

• projektowania kampanii w Internecie

• mobile marketingu

• social mediów

• prowadzenia badań w środowisku internetowym 

• zarządzania produkcją multimedialną

• specyfiki funkcjonowania społeczności internetowych

TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci specjalności będą bardzo dobrze przygotowani do pracy  
w takich firmach, jak:

• agencje interaktywne 

• portale, wortale i inne firmy działające w sieci

• korporacje międzynarodowe

• działy analiz i brandingu

• działy marketingu, instytucje sektora publicznego i organizacje non-profit

• firmy doradcze

• własna działalność gospodarcza

UNIJNE DOTACJE
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DOBRZE WYPOSAŻONA 
UCZELNIA 

Profesjonalny sprzęt, najlepszy soft, wykła- 
dowcy praktycy, lokalizacja uczelni w ścisłym 
centrum Katowic to tylko niektóre z korzyści,  
jakie otrzymujesz studiując w Wyższej Szkole 
Technologii Informatycznych w Katowicach.

WSTI.PL
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GRAFIKA
Kierunek Grafika to unikatowe połączenie zajęć artystycznych (70%) z innymi dziedzinami 
wiedzy, w tym informatycznej. Kładziemy nacisk na ich praktyczny wymiar, dlatego w oparciu 
o Krajowe Ramy Kwalifikacji studenci odbywają plenery artystyczne i obowiązkowe praktyki  
w instytucjach kultury, agencjach kreatywnych czy działach kreacji i marketingu dużych firm. 
Wykładowcy to starannie dobrani dydaktycy kultywujący artystyczne pasje na co dzień. 

STUDIA I STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kończąc kierunek Grafika absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności  
w zakresie projektowania wszelkich form wizualnych dla nowych i trady-
cyjnych mediów, ich zastosowań użytkowych, biznesowych i artystycznych, 
a także edukacyjnych. 

W zakresie sztuk pięknych pozyska wiedzę z historii sztuki, estetyki i design`u. 
Będzie umiał stosować tradycyjne i zaawansowane technologicznie środki  
ekspresji. W obszarze umiejętności informatycznych uzyska praktyczną 
znajomość oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku, 
edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trójwymiarowe-
go oraz wszelkich zastosowań DTP.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

• Grafika wektorowa

• Typografia i prepress

• Edycja i efekty video

• Copywriting

• Modelowanie i animacja

• Rysunek użytkowy

• Fotografia reklamowa

• Podstawy programowania

• Cyfrowe efekty specjalne

• Identyfikacja wizualna 

• Wirtualna przestrzeń CAD

• Silniki graficzne i sztuczna inteligencja

• Scenopisarstwo i storyboard’ing

• Grafika rastrowa

PROJEKTOWANIE GIER  
I RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej  specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•  animacji 2D i 3D,  komputerowych efektów specjalnych

• projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier

• tworzenia grafiki komputerowej

• tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier

• projektowania interakcji postaci i obiektów

• modelowania 3D oraz animacji wideo

• tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier

TWÓJ ZAWÓD

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

•  firmach programistycznych i tworzących  

gry komputerowe

• agencjach reklamowych i marketingowych

• studiach deweloperskich

• studiach graficznych i fotograficznych

• produkcjach filmowych i telewizyjnych

• projektowaniu stron internetowych
W przyszłości pragnę pracować na własnych 
zasadach i jako wolny twórca kreować unikalne 
projekty artystyczne. Lubię rysować, malować, 
projektować, fotografować. Studiując na kie-
runku Grafika wszechstronnie kształcę swój 
warsztat. 

Szymon Mółka, Grafika
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UX DESIGN  
PROJEKTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

• projektowania interfejsu 

• interakcji z użytkownikiem 

• architektury informacji

• postrzegania serwisu i marki 

• tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta, 

przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację 

zastosowanych rozwiązań

• pozycjonowania stron 

• copywriting`u

TWÓJ ZAWÓD

Po ukończeniu specjalności absolwent znajdzie zatrudnienie jako:

• UX Designer

• UX Specialist 

• Projektant UX/UI

• UX Researcher

• Web Analyst, Digital Marketing Analyst

• Web developer

• analityk biznesowy i systemowy

• właściciel produktu (ang. Product Owner) i procesu

• specjalista ds. zapewnienia jakości

• inżynier wymagań
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PROJEKTOWANIE 
GRAFICZNE

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej  specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•  budowani a przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe

•  zasad kompozycji obrazu

•  druku cyfrowego

•  projektowania serwisów internetowych

•  projektowania i planowania kampanii reklamowych, a także identyfikacji korporacyjnej

•  kreatywnego realizowania prac artystycznych

•  samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy

•  rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami

TWÓJ ZAWÓD

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

•  agencjach reklamowych i marketingowych 

•  agencjach graficznych

•  agencjach fotograficznych

•  zakładach poligraficznych

•  wydawnictwach

•  instytucjach kultury
W WSTI nauczyłam się wszystkiego, co dobry 
projektant umieć powinien, aby odnieść sukces.  
Zdobyłam profesjonalny warsztat, kreatywne 
podejście oraz wiedzę o aktualnych trendach  
w projektowaniu.

Dominika Koszowska 
absolwentka Grafiki WSTI 
laureatka prestiżowych międzynarodowych 
konkursów fotograficznych

MULTIMEDIA

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej  specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•  przygotowywania projektów internetowych

• wykorzystania możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych

• modelowania 3D i animacji 3D oraz animacji w filmie i wideo

• projektowania zaawansowanych serwisów internetowych i aplikacji multimedialnych

• tworzenia grafiki komputerowej

• technik produkcji nowych mediów

• projektowania aplikacji teleinformatycznych, komputerowych, multimedialnych, 

produkcji wideo oraz mediów mobilnych

Tak specjalistyczny kierunek jak Grafika wymaga 
nauki na najnowocześniejszym sprzęcie i opro-
gramowaniu, dlatego wybrałem WSTI, które jest 
w stanie zagwarantować mi w pełni wyposażone 
pracownie komputerowe i doświadczoną kadrę 
naukową.

Jakub Drygalski, Grafika

TWÓJ ZAWÓD

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

• studiach filmowych i telewizyjnych

• firmach internetowych i informatycznych

• agencjach reklamowych i marketingowych 

• agencjach graficznych i projektowych

• firmach tworzących gry komputerowe



Kierunek Grafika daje szansę jego absolwentom na odnalezienie się 
na rynku pracy, ponieważ kształci pod kątem konkretnych stanowisk.  
Propozycja uczelni jest tak dopasowana do potrzeb studentów, że spełnia 
ich oczekiwania, a proces zdobywania wiedzy odbywa się poprzez 
indywidualną pracę z wykładowcami.

dr Natalia Romaniuk 
wykładowca i koordynator kierunku Grafika w WSTI
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W dzisiejszych czasach tytuł magistra inżyniera daje większe możliwości na rynku pracy. 
Uzupełnienie swojego wykształcenia na specjalistycznych studiach o profilu informatycz-
nym to nie tylko szansa na znalezienie lepszej pracy i szybszy, bardziej konsekwentny rozwój 
kariery zawodowej, ale także możliwość otrzymania większego wynagrodzenia w aktualnie 
wykonywanej pracy. Według badań firmy Sedlak & Sedlak zarobki magistrów inżynierów są 
przeciętnie o 20% wyższe niż samych inżynierów.

Informatyka studia II stopnia to odpowiedź WSTI na zapotrzebowanie na 
wysokiej klasy specjalistów na dzisiejszym rynku pracy. 

Inżynieria oprogramowania oraz Bezpieczeństwo sieci i systemów tele- 
informatycznych to nowoczesne specjalności łączące niezbędną wiedzę 
teoretyczną z praktyką.  W programie studiów dominują interaktywne formy 
zajęć, a główny nacisk kładziony jest na trening praktycznych umiejętności.

NACISK NA PROGRAM KSZTAŁCENIA

Autorski program nauczania stworzony został przez naszych cenionych 
wykładowców i praktyków (dr inż. Jarosława Karce wicza, dr inż. Romana  
Simińskiego). Zakłada, że kandydaci posiadają wysoki poziom umiejętności 
wyniesionych podczas nauki na studiach I stopnia. 

NIE UCZYMY OD PODSTAW PROGRAMOWANIA  
CZY BUDOWY SIECI. ZAKŁADAMY,  ŻE TO JUŻ WIESZ  

I NIE TRACIMY TWOJEGO CZASU.

Informatyka II stopnia  to studia 4-semestralne,  które nie są kursem obsługi  
komputera, ani przeglądem dostępnych aplikacji – uczą tego, co jest znacznie  
cenniejsze – zrozumienia idei i struktury problemów oraz aplikacji infor-
matycznych. Ich zadaniem jest wykształcenie absolwenta wykazującego 
szczególną biegłość w posługiwaniu się wiedzą informatyczną na podłożu 
teoretycznym i praktycznym.

STUDIA II STOPNIA

INFORMATYKA

INŻYNIERIA 
OPROGRAMOWANIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności Inżynieria Oprogramowania otrzymuje wszechstronne przygotowanie umożli-
wiające podjęcie różnych ról w realizacji projektów programistycznych. Specjalność w sposób przemyślany 
i harmonijny łączy wiedzę i umiejętności programistyczne z kompetencjami w zakresie analizy, modelowania 
i projektowania systemów informatycznych, zapewnienia ich jakości, testowania, zarządzania projektem, 
pracy grupowej. 

W ramach specjalności, absolwent przygotowywany 
jest do wytwarzania oprogramowania z wykorzy-
staniem wiodących metodyk, poznaje specyfikę 
konstruowania aplikacji klasy desktop, aplikacji 
internetowych oraz aplikacji mobilnych.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

• Metodyki programowania

• Programowanie zespołowe

• Analiza i  modelowanie systemów

• Technologie internetowe w programowaniu

• Programowanie usług serwerowych

• Systemy i aplikacje mobilne

• Wzorce projektowe

• Projekt zespołowy

• Inżynieria jakości oprogramowania

• Zarządzanie projektem informatycznym

ZDANIEM EKSPERTA

Programowanie to pasjonujące i dobrze płatne 
zajęcie. Ale współczesne programowanie to 
coś więcej niż sprawne pisanie kodu. Właściwie 
możemy mówić o procesie wytwarzania opro-
gramowania, samo programowanie jest jed-
nym z jego etapów. Uważam, że program 
specjalizacji znakomicie rozwija kompetencje  
nabyte w ramach studiów inżynierskich, otwie-
rając przed magistrem WSTI nowe możliwości 
zawodowe. 

dr inż. Roman Simiński 
wykładowca WSTI
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BEZPIECZEŃSTWO SIECI  
I SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

ZDANIEM EKSPERTA

Program specjalności Bezpieczeństwo sieci  
i systemów teleinformatycznych przewiduje 
poznanie unikalnych zagadnień w obrębie 
technologii Microsoft, Linux, Cisco, VMware, 
które trudno znaleźć na podobnych kierunkach 
studiów w naszym regionie. Ponadto, zajęcia 
wsparte są nowoczesnymi formami edukacji 
e-learningowej i narzędziami pozwalającymi 
na dalszą samodzielną pracę studentów poza 
uczelnią.

dr inż. Jarosław Karcewicz 
wykładowca WSTI

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności będzie przygotowywany do projektowania (poprawiania), utrzymania i wykorzystania  
infra struktury teleinformatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa jej działania.  
Rozwinie praktyczne umiejętności w ramach technologii wirtualizacji serw erów w oparciu o rozwiązania  
Vmware vSphere czy Hyper-V, technologii wirtualizacji prezentacji i aplikacji, zaawan sowanych usług sieciowych  
w ramach platform Windows Server oraz GNU/Linux, technologii zarządzania lokalną infrastrukturą infor- 
matyczną na przykładzie MS System Center Configuration Manager, czy tech nologii lokalnych i rozległych  
sieci komputerowych w oparciu o technologie CISCO na poziomie CCNA oraz CCNPi. 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

• Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP 

• Scentralizowane zarządzanie stacjami 

roboczymi oraz serwerami

• Bezpieczeństwo sieciowych systemów 

operacyjnych   

• Bezpieczeństwo przełączanych sieci LAN  

oraz sieci bezprzewodowych

• Bezpieczeństwo sieci rozległych i zarządzanie  

jakością usług w sieciach IP

• Technologie wirtualizacji serwerów i aplikacji   

• Zespołowy projekt bezpiecznych systemów 

teleinformatycznych

• Zarządzanie projektem informatycznym
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CERTYFIKAT MICROSOFT ZNACZNIE TANIEJ

Certyfikaty Microsoft są rozpoznawalnymi na całym świecie świadectwami biegłości 
kandydata w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu konkretnym produktem. Stanowią 
najlepsze świadectwo umiejętności specjalistów IT.  Przynoszą studentom cenne korzyści, 
podnosząc ich rangę i znaczenie na rynku pracy – także międzynarodowym.

Po pozytywnym ukończeniu danego przedmiotu słuchacz może uzyskać zaświadczenia  
o ukończenu kursów sygnowane przez firmę Microsoft oraz 52% zniżki na egzaminy 
certyfikujące Microsoft (zniżki są zależne od aktualnej polityki firmy Microsoft).

CERTYFIKATY CISCO

Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę 
techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie 
instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji  
i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinfor-
matycznymi telekomunikacyjnymi.

Program zajęć realizowany na kierunku Adminis-
tracja siecią komputerową CISCO przygotowuje 
słuchaczy do egzaminów certyfikujacych CCNA 
(640-802) oraz CISCO Implementing CISCO IOS 
Network Security (640-553).

ZDOBĄDŹ	UZNANE	W	ŚWIECIE

CERTYFIKATY UMIEJĘTNOŚCI

CCNA CISCO ACADEMY

Dzięki naszej Uczelni można zdać egzamin 
CCNA 200-120 o 50% taniej i uzyskać certyfikat 
CCNA Cisco Academy.  Certyfikat honorowany 
jest na całym świecie i potwierdza wysoki po- 
ziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań tech- 
nologicznych firmy Cisco Systems.  
Certyfikat taki, szczególnie dla osób na począ- 
tku kariery jest bardzo wartościowy, gdyż uka-
zuje wysoki poziom wiedzy w danym zakresie, 
potwierdza również przynajmniej podstawową 
znajomość języka angielskiego oraz aktywność 
przyszłego pracownika. 

Zdaj	dobrze	swoje	ulubione	przedmioty	 

na	maturze	;)	

Wybierz kierunek interesujących Cię 
studiów.

Zarejestruj się na stronie uczelni  
i wypełnij formularz elektronicznej 
rekrutacji.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji.

Jesteś studentem!

REKRUTACJA

ZOSTAŃ STUDENTEM WSTI W 5 KROKACH

wstikatowice

WSTIwKatowicach

wsti.pl
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STUDIUJ  
W CENTRUM 
KATOWIC :)

Wyższa Szkoła Technologii  
Informatycznych 

w Katowicach

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice 

tel. (032) 207-27-20

wsti.pl
rekrutacja@wsti.pl

Współrzędne GPS:  
N 50°15.803’
E 19°00.813’


