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Študijný program robotika a robototechnológie je orientovaný
na prípravu odborníkov profilovaných v strojársko-

elektrotechnickom zameraní podporenom znalos�ami
inžinierskej informatiky a automatizácie na riešenieinžinierskych úloh

spojených s komplexným  systémovým návrhom, výrobou, prevádzkou, skúšobníctvom
a udržiavaním robotických systémov a sústav pod¾a aplikaèného zadania. 

Výuèba v programe je venovaná navrhovaniu, konštrukcii a projektovaniu robotov vrátane
mobilných a servisných, zariadení a sústav využívaných v praxi ako tzv. periférne zariadenia

robotickej techniky, ktoré sú charakteristické vysokými funkènými, pohybovými
a manipulaènými  schopnos�ami, mechanickou presnos�ou a vysokou

 spo¾ahlivos�ou. Mimoriadny dôraz sa v priebehu štúdia kladie na tvorivý
a systémový prístup k analýze a syntéze aplikaèného zadania rovnako ako 

na prístup k nasadeniu robota z poh¾adu jeho fyzikálnej a technickej
 aplikácie, verifikovanej experimentom na reálnych predstavite¾och.
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navrhova� a konštruova� roboty a robotické systémynavrhova� a konštruova� roboty a robotické systémy

základy prevádzky a udržiavate¾nosti robotickej technikyzáklady prevádzky a udržiavate¾nosti robotickej techniky

modelova� robotické zoskupenia v simulaènom prostredímodelova� robotické zoskupenia v simulaènom prostredí

programova� vybrané druhy robotickej technikyprogramova� vybrané druhy robotickej techniky
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