
Garantujúce pracovisko študijného programu
PRIEMYSELNÁ ELEKTROTECHNIKA
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky (KTPE)
má 40 ročnú prax vo vzdelávaní študentov a vykonávaní vedeckovýskumnej
činnosti v oblasti teoretickej a priemyselnej elektrotechniky ako aj elektrického
merania. Pôsobí na nej 12 vedecko-pedagogických pracovníkov, medzi nimi
2 vysokoškolskí profesori, 4 docenti a 6 odborných asistentov.

Vedeckovýskumné zameranie katedry:
� Štúdium elektrických, magnetických a štrukturálnych vlastností masívnych

vzoriek a tenkých vrstiev lantanidov , špeciálne pri nízkych teplotách.
� Analýza elektromagnetických polí elektrotechnických produktov z hľadiska ich

elektromagnetickej kompatibility.
� Výskum a vývoj elasticko-magnetických snímačov sily a príslušnej meracej

aparatúry.
� Rizikové faktory neurodegenerácie: morfologicko-funkčné sledovania účinku

alkoholu a elektromagnetickej radiácie na mozog potkana.
� Moderné virtuálne, inteligentné a automatizované meracie a riadiace systémy.
� Riadiace a regulačné systémy na báze Internetu.

PRIEMYSELNÁ ELEKTROTECHNIKA V PRAXI
Priemyselná elektrotechnika je dynamickou oblasťou, ktorá sa zaoberá
aplikáciou perspektívnych systémov a technológií v priemyselnej praxi. Je to
širokospektrálna oblasť venujúca sa aplikácií moderných elektrotechnických,
elektronických a informačných technológií do priemyselných systémov na
hardvérovej ako aj softvérovej platforme. Na úrovni koncového systému je to
napríklad implementácia DSP mikroprocesorov, programovateľných logic-
kých automatov, inteligentných senzorov a moderných HMI (Human Machine
Interface) systémov. Neoddeliteľnou súčasťou týchto systémov je aj ich
komunikačné rozhranie (metalické, bezdrôtové alebo internetové) a pro-
gramové vybavenie. Na vyššej úrovni je to implementácia internetu vecí,
dispečerských a manažérskych počítačových systémov a nástrojov určených
pre riadenie, monitorovanie a vizualizáciu celých procesov, ako aj tomu
zodpovedajúce softvérové riešenia.
Veľká pozornosť je venovaná tomu, aby implementované systémy spĺňali
prísne kritériá stanovené pre elektromagnetickú kompatibilitu, aby mohli byť
úspešne certifikované.
Dôležitou súčasťou priemyselnej elektrotechniky je i dôraz na kvalitu a ma-
nažment výroby. Táto je reprezentovaná aplikáciou moderných poznatkov
z oblasti metrológie, merania, projektového manažmentu a ekonomiky
podniku.

prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

vedúci katedry

NÁZORYABSOLVENTOV PRIEMYSELNEJ ELEKTROTECHNIKY Z PRAXE
Ako absolvent som sa už počas prvého mesiaca vo firme zúčastnil školení a reálnych
projektov v Nemecku a Číne, začiatkom februára cestujem do Malajzie za čo som
vďačný jednak firme, ale zároveň katedre KTPE, ktorá mi poskytla široký teoretický aj
praktický prehľad v oblasti základov elektrotechniky ako takej, meracej techniky,
senzorovej techniky, princípu činností jednotlivých technológií, základov programo-
vania PLC, umožňujúci moju súčasnú prácu vo firme. Ďalším praktickým prínosom je
precíznosť a dôraz na detaily s akým je nutné vytvárať kvalifikačnú dokumentáciu,
ktorý som nadobudol v rámci vypracovávania bakalárskej aj diplomovej práce. Samo-
zrejme, nie je možné, aby FEI poskytla študentom všetky vedomosti využiteľné v ich
konkrétnom odbore, avšak dovolím si tvrdiť, že dôležitejšie ako informácie je
schopnosť spracovať a vyriešiť úlohu, problém, projekt a KTPE túto schopnosť v štu-
dentoch podporuje neuveriteľným spôsobom.
Ing. Peter Barci
validačný inžinier, Valicare s.r.o. independent subsidiary of Robert Bosch GmbH

Doktorandské štúdium na KTPE pod vedením prof. Kováča, ma v prvom rade naučilo
veľmi cennú schopnosť a to vidieť a analyzovať problémy z komplexného hľadiska,
nakoľko moja dizertačná práca zasahovala do oblastí elektrotechniky, stavebníctva
a fyziky. Výučba predmetov a prezentácia výskumných výsledkov mi pomohla odbúrať
stres z vystupovania pred publikom, nakoľko prezentácia výsledkov pred manažmen-
tom alebo na pravidelných mítingoch, patrí dnes k neoddeliteľnej súčasti práce na
vyšších pozíciách v každej spoločnosti. Štúdium a riešenie problému v rámci vlastnej
vedeckej činnosti je skúsenosť, ktorú rozhodne odporúčam absolvovať každému, kto
má záujem posunúť svoju odbornosť na novú úroveň, pretože špičkové vybavenie
katedry a tvorivá atmosféra poskytujú mimoriadne vhodné podmienky pre štúdium.
Ing. Martin Bačko, PhD.
procesný inžinier vývoja povrchovej úpravy plastov, ZKW Slovakia s.r.o.

PRIEMYSELNÁ

ELEKTROTECHNIKA

bakalársky študijný program

FAKULTA

ELEKTROTECHNIKY

A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Kontaktná adresa pre ďalšie informácie o možnostiach štúdia:
Dekanát FEI TU v Košiciach, Letná 9/A, 042 00 Košice, tel.: 055/602 2210, 602 2201, e-mail: uchadzaci.fei@tuke.sk, www.fei.tuke.sk

KATEDRA TEORETICKEJ
A PRIEMYSELNEJ ELEKTROTECHNIKY



ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore
Elektrotechnika v študijnom programe Priemyselná elektrotechnika. Vzdelávanie
v tomto študijnom programe je po obsahovej aj organizačnej stránke usporiadané
tak, aby tento študijný program rešpektoval súčasný a predpokladaný stav na trhu
práce, technicko-ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti, avšak aby bol
súčasne aj príťažlivý ádzačov o vysokoškolské štúdium. Absolventi takpre uch
nájdu lepšie uplatnenie na domácom ako aj medzinárodnom trhu práce alebo
môžu pokračovať v štúdiu na 2. stupni (inžinierske štúdium) v rovnakom alebo
príbuznom odbore.
� Absolvent študijného programu Priemyselná elektrotechnika získa široké

poznatky z oblasti elektrotechniky, informatiky, manažmentu, ekonomiky a cu-
dzieho jazyka tak, aby bol absolvent schopný účinne a efektívne riadiť, ale aj
samostatne vykon .ávať odbornú elektrotechnickú činnosť

� Bude ovládať princípy a metódy používané pri konštruovaní í, nasadzovan ,
prevádzke a údržbe elektrotechnických systémov v praxi.

� Bude schopný aktívne ovládať a nasadzovať moderné informačné -techno
lógie v oblasti priemyselnej elektrotechniky.

� Získa zručnosti v laboratórnej práci ako aj v diagnostike elektrotechnických
systémov.

� Získa skúsenosti z aplikácie študijných poznatkov v praxi.

Uplatnenie absolventa v praxi
Absolvent študijného programu Priemyselná elektrotechnika nájde uplatnenie
v tých inštitúciách spoločenskej praxe, kde riešená problematika vyžaduje využitie
elektrotechnických, informatických, ekonomických a manažérskych metód.
� Môže sa uplatniť na pozícii technika alebo manažéra výroby pri zabez-

pečovaní prevádzky moderných priemyselných a výrobno technických–
systémov s počítačovým riadením, a to najmä v oblasti elektrotechniky
a strojárstva.

� Je schopný uplatniť sa tiež ako programátor alebo správca priemyselných
informačných systémov.

� Nájde uplatnenie aj v celom rade príbuzných odborných oblastí.
� Môže pokračovať v štúdiu na 2. stupni (inžinierske štúdium) v rovnakom alebo

príbuznom odbore.

Spolupráca so zahraničnými univerzitami
Zahraničné mobility študentov ú organizované v rámci projektov:s
� SOKRATES-ERAZMUS - výmenné pobyty študentov v rámci bilaterálnych

zmlúv s Univerzitou vo Valencii (ES), Západočeskou univerzitou Plzeň (CZ),
Univerzitou v Hartzi (D).

� CEEPUS - mobility študentov na Silesian University of Gliwice (PL).

V rámci projektov KEGA a VEGA je možnosť absolvovať vedeckú alebo pedago-
gickú stáž na ďalších partnerských pracoviskách:
� Akadémia vied ČR, Praha (ČR),
� ČVUT Praha (ČR),
� Inštitút molekulárnej fyziky, Poznaň (PL),
� Univerzita v Poznani (PL),
� Polytechnika Czestochowska (PL),
� Stefan cel Mare Univerzita, Suceava (RO),
� T á univerzita v Drážďanoch (D),echnick
� Univerzita v Budapesti (H),
� Univerzita v Miškolci (H),
� Univerzita vo Florencii (I).
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