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• 24.11.1949 r. - utworzenie Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej 
Naczelnej Organizacji Technicznej

1949



• 01.02.1950 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych, kształcenie w trybie 
wieczorowym na kierunku elektrotechnika

1950



• 02.11.1952 r. - Uczelnia zostaje upaństwowiona i zmienia nazwę na 
Wieczorowa Szkoła Inżynierska

• Uczelnia otrzymuje budynek przy ulicy Białej 1 (obecnie ul. Zamenhofa 29)

1952



• 29.06.1953 r. - Wojewódzka Rada Narodowa przyznaje uczelni budynek 
i halę przy ul. Grunwaldzkiej 11/15

1953



• Pierwsi absolwenci Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej: 28 inżynierów
elektryków

1954



• Powołanie Studium Elektrotechnicznego (wznowienie działalności),
kształcenie w trybie wieczorowym

1962



• 01.10.1964 r. – przekształcenie na Wyższą Szkołę Inżynierską
• Powołanie Wydziału Elektrycznego
• Realizacja studiów inżynierskich dziennych i wieczorowych na kierunku

elektrotechnika

1964



• Pierwsza maszyna obliczeniowa ODRA 1013 (zamontowana na ul.
Grunwaldzkiej). Pamięć operacyjna wynosiła 10 tys. bitów, a szybkość
liczenia 1000 operacji dodawania na sekundę

• W roku 1972 na Wydziale Elektrycznym uruchomiono maszynę cyfrową
ODRA 1204 wyprodukowaną we wrocławskim ELWRO

1968



1970

• Poczet absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej Wydziału Elektrycznego
wraz z JM Rektorem, władzami Wydziału i kierownikami Zespołów



• Uruchomienie jednolitych dziennych studiów magisterskich na kierunku
elektrotechnika

1973



• 01.10.1974 r. - powołanie Politechniki Białostockiej – uroczystość w
Teatrze Dramatycznym w dniu 28.09.1974 r.

• Powołanie Instytutu Elektrotechniki na prawach wydziału

1974



19881974

• Nieustanny rozwój infrastruktury i bazy dydaktycznej



• 01.10.1991 r. – uruchomienie kierunku Elektronika i Telekomunikacja
1991



• 30.01.1995 r. - uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

1995



• Czerwiec 2002 r. – ostatnie chwile przed przenosinami do nowego gmachu
zbudowanego na potrzeby Wydziału Elektrycznego.

• Nowy adres: ul. Wiejska 45D

2002



• Lipiec 2002 r. – urządzamy się w nowym gmachu Wydziału Elektrycznego
przy ul. Wiejskiej 45D na kapusie Politechniki Białostockiej

2002



• 31.01.2005 r. - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej 
elektrotechnika, pierwsze w Politechnice Białostockiej

2005



• 31.05.2010 r. - uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie naukowej elektronika

• 01.10.2010 r. – uruchomienie kierunku Energetyka (od roku 2014 jako
Ekoenergetyka)

2010



• 30.01.2015 r. – otwarcie Centrum Badawczo–Dydaktycznego Wydziału
Elektrycznego z udziałem członków Rady Przemysłowo-Programowej

2015



• 01.10.2018 r. - uruchomienie stacjonarnych studiów inżynierskich o profilu
praktycznym na kierunku elektrotechnika (studia dualne) przy
współudziale 12 Partnerów kształcenia praktycznego

2018



20191949

• Ogółem wypromowanych na Wydziale Elektrycznym: 7047 osób
w tym
z tytułem mgr inż. 3920 osób,
z tytułem inżyniera 3127 osób.

(stan na 30.04.2019)

• Kierunek Elektrotechnika: 2634 mgr inż., 2297 inż.
• Kierunek Elektronika i Telekomunikacja: 1112 mgr inż., 626 inż.
• Kierunek Energetyka + Ekoenergetyka: 206 inż.
• Kierunek Automatyka i Robotyka: 172 inż.

Absolwenci



2020

Dziekan Wydziału Elektrycznego

dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB

Dyrektor Instytutu Automatyki, 

Elektroniki i  Elektrotechniki

dr hab. inż. Andrzej Ruszewski, prof. PB

Prodziekan 

ds. Rozwoju i Współpracy

dr inż. Wojciech Trzasko

Prodziekan 

ds. Studenckich i Kształcenia

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Władze wydziału
kadencja 2020 - 2024



2020

prof. dr hab.
5 osób

dr hab.
21 osób

mgr inż.
5 osób

dr inż.
50 osób

profesor (prof. dr hab. inż.) dr hab. inż.

mgr inż. dr inż.

Kadra wydziału



1972

• Integracja środowiska – 14.11.1972 r. – pierwsze manewry Zakładowego 
Oddziału Samoobrony powołanego w grudniu 1967 roku

1967

Kadra wydziału



2012

• Integracja środowiska: manewry w „Dworku Legionistów” (2012),  65 lat 
Wydziału w  „Knieji” w Supraślu (2010)

2007

Kadra wydziału



2020

Katedra 

Elektrotechniki, 

Energoelektroniki i 

Elektroenergetyki 

Katedra Automatyki 

i Robotyki

Katedra Fotoniki, 

Elektroniki, 

i Techniki Świetlnej

Sekretariat szkoły doktorskiej 

Laboratorium komputerowe

Dziekanat

Sekretariat

Struktura organizacyjna



2020

Kształcenie



2020

Jakość kształcenia
• Akredytacja instytucjonalna i programowa

kierunków studiów realizowanych na wydziale

• Wszystkie kierunki na studiach I stopnia

(inżynierskich) i II stopnia (magisterskich),

realizowane na Wydziale Elektrycznym

Politechniki Białostockiej

• Certyfikat EUR-ACE® Label nadany decyzją

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

(KAUT), w dniu 18 czerwca 2018 r. Komisja

posiada uprawnienia do oceny i wydawania

certyfikatu jakości na terenie Polski

w ramach European Network for Accreditation of

Engineering Education (ENAEE)

• Możliwe ubieganie się absolwentów

o wpisanie do Rejestru FEANI i uzyskanie tytułu

Inżyniera Europejskiego (Eur Ing.)

Kształcenie



2020
Specjalizacje, realizowane prace

Internet 
rzeczy

Układy 
elektroniczne

Systemy 
automatyki

Technika 
HF

Układy 
pomiarowe

pomiary

Fotooptyka, 
światłowody

Systemy 
oświetlania

Przemienniki 
energii

Układy mikro-
procesorowe

Energetyka 
odnawialna

Analiza 
sygnałów 

Kompatybilność 
EM

Kształcenie



1972
Efekty uczenia się:
kompetencje społeczne

1982

Kształcenie



2010

Efekty uczenia się:
kompetencje społeczne

2019

Kształcenie



2020

Koła naukowe

Koło Naukowe Automatyki i Robotyki
Projekty autonomicznych robotów mobilnych, zaawansowane metody sterowania w konstrukcji 

układów elektronicznych, programowanie mikrokontrolerów.

Koło Naukowe Elektroników
Wielofunkcyjne układy i urządzenia bazujące na układach scalonych i programowalnych, konstrukcje 

układów elektronicznych bazujących na sterowaniu zdalnym.

Koło Naukowe Lux
Układy elektroniczne, w których działaniu istotną funkcję pełnią rozwiązania z zakresu optyki, 

optoelektroniki, techniki światłowodowej i laserowej.

Koło Naukowe Elektroniki Samochodowej
Układy elektroniki samochodowej, zastosowanie układów reprogramowalnych (FPGA), systemy 

zdalnej diagnostyki samochodowej.

Koło Naukowe Metron
Specjalizowane systemy pomiarowe i ich wykorzystanie w budowie m.in. latających platform 

wirnikowych, robotów, pojazdów.

Koło Naukowe komunikacji bezprzewodowej i IoT
Układy i urządzenia elektroniczne wykorzystujące komunikację bezprzewodową oraz technologie z 

zakresu internetu rzeczy.

Koło Naukowe IO
Układy elektroniczne ogólnego zastosowania, bazujące na szerokiej grupie układów scalonych.



2020

Partnerzy w kształceniu 
praktycznym



2019

Partnerzy w kształceniu 
praktycznym



2020
Automatyka i Teoria Sterowania: 

1. analiza i synteza układów regulacji automatycznej 

z opóźnieniami, o  niepewnych parametrach, niecałkowitych rzędów

2. zastosowania metod sztucznej inteligencji w automatyce

i robotyce oraz w medycynie; przetwarzanie sygnałów

3. układy cyfrowe i mikroprocesorowe; 

4. specjalizowane sterowniki i aparatura kontrolno-pomiarowa

Badania i nauka

Projekty:

1. Wybrane problemy teorii liniowych dyskretnych układów 

dodatnich   z opóźnieniami (3 T11A 006 27, grant KBN)

2. Wybrane problemy teorii liniowych dodatnich i 

standardowych układów  ciągło-dyskretnych oraz 

ułamkowych (NN 514 1939 33, grant NCN)

3. Wybrane zagadnienia teorii liniowych układów 

niecałkowitych rzędów,    dodatnich i standardowych (NN

514 6389 40, grant NCN – w realizacji)



2020

Technologia światłowodów, 

inżynieria materiałów fotonicznych:

Badania i prace rozwojowe:

1. technologia światłowodów specjalnych

2. inżyniera materiałów fotonicznych

3. czujniki optoelektroniczne

Budowa i zastosowania:

1. nowe lasery i źródła światłowodowe

2. czujniki fotoniczne (ochrona środowiska)

3. nowoczesne układy fotoniki zintegrowanej

Badania i nauka

„Platforma Fotoniki Światłowodowej” 

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury 

Badawczej 



2020

Badania i nauka

Generator udarów prądowych 100kA, 
10/350µs

Generator udarów 60kA, 8/20µs

Generator udarów 500kV, 1,2/50µs
„Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet) 

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Kompatybilność elektromagnetyczna,

Techniki Wysokich Napięć:
1. badanie odporności urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych na przepięcia

2. badanie odporności urządzeń elektrycznych na skutki 

wyładowań piorunowych



2020

Energoelektronika i napędy elektryczne:

Przekształtniki energoelektroniczne do współpracy

odnawialnych źródeł energii z siecią dystrybucyjną:

1. budowa przekształtników energoelektronicznych do 

generatorów zasilanych z turbin wiatrowych i wodnych oraz 

do paneli fotowoltaicznych

2. sterowanie mikroprocesorowe (DSP) złożonych układów

energoelektronicznych  w odnawialnych źródłach energii

Projekty NCBiR:

1. Przekształtnik energoelektroniczny AC/DC/AC 

umożliwiający współpracę generatora asynchronicznego z 

turbiną wodną lub wiatrową 

2. Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych 

źródeł energii o zwiększonej odporności na zakłócenia  i 

zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć 

(typoszereg 5 - 400 kVA)

Badania i nauka
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Dziękuję za uwagę

dr inż. Wojciech Trzasko

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów
śp. Mirosława Bujanowskiego 


