
 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA 
I SZTUK STOSOWANYCH 

KONTAKT 
 
+48 883 777 333 
 
tomasz.trejderowski@wst.pl 
 
ul. Rolna 43,  
40-555 Katowice 
https://orcid.org/0000-0001-8161-3498 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

 
• Wykorzystanie mechatroniki i telemetrii do automatyzacji procesów biznesowych i przemysłowych. 
• Problematyka krytycznych systemów informatycznych, z uwzględnieniem branży medycznej i lotniczej. 
• Modelowanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego w rozwiązaniach z zakresu IT. 
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
• Aplikacje sieciowe 
• Działania na frameworkach PHP 
• PHP w aplikacjach webowych 
• Podstawy informatyki 
• Systemy informatyczne 
• Zarządzanie projektem 
• Zarządzanie środowiskiem 

Adiunkt w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach od 2015 roku. 
 
Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia uzyskał w 2011 roku 
w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Brał również udział w studiach podyplomo-
wych na specjalności teleinformatyka w transporcie lotniczym. 
 
Specjalizuje się w zakresie mechatroniki i informatyki, ze szczególnym naciskiem 
na projektowanie i budowę systemów telemetrycznych oraz wykorzystanie 
sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego w rozwiązaniach 
informatycznych. 
 
Autor w sumie pięciu książek, czterdziestu artykułów naukowych i popularno-nau-
kowych oraz kilkuset wpisów w blogach. Uczestnik wielu projektów informatycz-
nych, naukowo-badawczych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
 
Poza uczelnią pracuje lub pracował zawodowo w wielu firmach z branży IT, pełniąc 
role analityka biznesowego, technical writera, kierownika projektów, kierownika 
produktów, członka wielu zespołów badawczo-rozwojowych oraz programisty. 
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