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WYKSZTAŁCENIE
20102005-2010

2000-2005

Studia Doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej kierunek
Elektronika – wszczęty przewód doktorski w tematyce elektronika
źródeł odnawialnych
Studia Magisterskie na Politechnice Wrocławskiej kierunek
Elektronika i Telekomunikacja specjalność Aparatura
Elektroniczna, magister inżynier,
Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół ElektrycznoElektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku
specjalność Systemy i Sieci Komputerowe, technik elektronik

DOŚWIADCZENIE
10.2010 -

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Politechnice Wrocławskiej

10.2004 – 11.2004

Praktyka zawodowa w Serwisie RTV w Pajęcznie
- naprawa sprzętu RTV

05.2005 – 11.2005

Staż w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica
- naprawa sprzętu, pracownik biurowy, szeroki zakres obowiązków

JĘZYKI
 J. angielski
 J. rosyjski

- bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie,
- dobra znajomość w mowie i piśmie.

UMIEJĘTNOŚCI
dobra znajomość rodzin procesorów AVR, ARMv7, MSP, DSP,
znajomość interfejsów przesyłu danych (UART, SPI),
bardzo dobra znajomość języków programowania: c/c++/cli/qt, java, php,
znajomość relacyjnych baz danych (MS Access, mySQL, SQLite3, PostgreSQL),
umiejętność programowania obiektowego oraz wielowątkowego,
bardzo dobra znajomość języków skryptowych: bash, dos, python, java script
bardzo dobra obsługa komputera, biegła znajomość systemów operacyjnych
Microsoft Windows, Linux/Unix,
 bardzo dobra znajomość środowisk programistycznych Visual Studio, Qt-creator,
Code Blox, Eclipse, LabView, Keil, IAR, AVR Studio, Code Composer,








 bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office/Libre Office/Open Office oraz
składania tekstu w systemie LaTeX
 umiejętność tworzenia układów elektronicznych, znajomość czujników i
przetworników wielkości nieelektrycznych,
 bardzo dobra znajomość programów do tworzenia układów elektronicznych Altium
Designer, Eagle,
 umiejętność analizy numerycznej zjawisk i obiektów fizycznych w programach
Matlab/Simulink, Ocatave, SciLab, MicroCap, Pspice,
 dobra znajomość programów graficznych Gimp, Corel Draw, Adobe Photoshop,
Blender.
UPRAWNIENIA
 Świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym,
 Prawo jazdy kat. B
ZAINTERESOWANIA
 Komputery, źródła energii odnawialnej, nowości techniczne, motoryzacja, muzyka.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb
niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych
Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

