
Symulacje komputerowe, obliczenia wielkoskalowe, analiza wizualna – oto jedne z najważniejszych
współcześnie narzędzi badawczych. Z roku na rok zapotrzebowanie na ich wykorzystanie wzrasta 
– dzieje się tak nie tylko w nauce, ale również w biznesie. Nowoczesna analityka ma kluczowe 
znaczenie dla wielu firm, które coraz częściej opierają swoje działania na skutecznym przetwarza-
niu wielkich zbiorów danych (Big Data). Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) utworzyło nowy kierunek
studiów: inżynierię obliczeniową.

 W ICM UW OD PONAD 20 LAT PROWADZIMY ZAAWANSOWANE PRACE OBLICZENIOWE NA SUPERKOMPUTERACH.  

 DZIŚ CHCEMY PODZIELIĆ SIĘ NASZĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM WŁAŚNIE Z TOBĄ. 

Inżynieria obliczeniowa to studia drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchamiane przez ICM 
w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów inżynierskich (studia 
pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia 
potrwają 3 semestry, a kończyć je będzie zdobycie tytułu zawodowego magistra.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń 
będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane 
jest także włączenie studentów w prace badawcze i rozwojowe Centrum, jak również umożliwienie im prowa-
dzenia własnych projektów. 

Podczas studiów przewidziane są 3-miesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym 
ICM lub w firmach z sektora IT – w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką 
pracowników ICM. 
 

 DOŁĄCZ DO EKSPERTÓW – WYBIERZ STUDIA W ICM UW!

INŻYNIERIA 
OBLICZENIOWA 
Studia II stopnia



PROGRAM 
STUDIÓW
Program studiów będzie dotyczył zastosowania  

zaawansowanych metod obliczeniowych, w tym  

obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, 

do rozwiązywania złożonych problemów naukowych  

i technicznych. W trakcie studiów na kierunku inży-

nieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową 

wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich ar-

chitektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania 

w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami 

przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych 

(Big Data). Poznają metody i paradygmaty programo-

wania systemów wielkoskalowych ze szczególnym 

uwzględnieniem programowania równoległego i roz- 

proszonego, w tym systemów gridowych oraz prze-

twarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat 

wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoska-

lowych, algorytmów i metod obliczeniowych, a także 

wezmą udział w projektach badawczych z wykorzy-

staniem superkomputerów. 

Wśród przedmiotów znajdą się m.in.:

•	 wybrane	zastosowania	informatyki	

•	 metody	analityczne	modelowania

•	 programowanie	równoległe	

•	 współczesne	systemy	obliczeniowe,	bazodanowe	
 i sieciowe

•	 podstawy	ochrony	własności	intelektualnej

•	 obliczenia	w	naukach	przyrodniczych

•	 obliczenia	w	naukach	społecznych

 

ZASADY 
KWALIFIKACJI 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierun-

ku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu  

inżyniera lub magistra.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przygoto-

wanego przez kandydata listu motywacyjnego 

oraz analizy osiągnięć udokumentowanych  

dyplomami ukończenia studiów inżynierskich lub 

magisterskich i suplementami (bądź wyciągami  

z indeksu) oraz dodatkowymi dokumentami potwier-

dzającymi osiągnięcia kandydata.

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby nieposiada-

jące przygotowania informatycznego, jednak w tym 

przypadku będzie ono musiało zostać uzupełnione  

w trakcie I semestru studiów, na przykład poprzez 

udział w szkoleniach lub kursach nieobjętych progra-

mem nauczania. Podstawowe kursy w tym zakresie 

będą oferowane przez Interdyscyplinarne Centrum 

Mode lowania Matematycznego i Komputerowego 

– udział w nich będzie dla studentów bezpłatny.

Szczegółowe informacje 

na temat studiów 

na kierunku inżynieria obliczeniowa 

są dostępne na stronie 

www.icm.edu.pl 

w zakładce Studia w ICM. 


