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Kontaktná adresa pre ďalšie informácie:
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

Pracoviská FEI TU v Košiciach

Študijné programy FEI TU
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Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Katedra počítačov a informatiky
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Katedra elektroenergetiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Katedra technológií v elektronike
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky

Katedra matematiky a teoretickej informatiky
Katedra fyziky
Počítačové centrum FEI TU v Košiciach
Dekanát FEI TU v Košiciach

aplikovaná informatika, automobilová elektronika, elektroenergetika,
elektronika, fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov, hospodárska
informatika, informatika, kybernetika, počítačové modelovanie, priemyselná
elektrotechnika, riadenie elektromechanických systémov, telekomunikácie.

aplikovaná informatika, elektroenergetika, elektrotechnické inžinierstvo,
fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov, hospodárska informatika,
infoelektronika, informatika, kybernetika a informačno-riadiace systémy,
multimediálne telekomunikácie, počítačové modelovanie, priemyselná
elektrotechnika, progresívne materiály a technológie v automobilovej elek-
tronike, umelá inteligencia.

aplikovaná informatika, elektroenergetika, elektrotechnické systémy,
elektronické meracie systémy, hospodárska informatika, infoelektronika,
informatika, kybernetika a informačno-riadiace systémy, priemyselná
elektrotechnika, progresívne materiály a technológie v automobilovej elektro-
nike, telekomunikácie, umelá inteligencia.

Bakalársky stupeň štúdia (1. stupeň):

Inžiniersky stupeň štúdia (2. stupeň):

Doktorandský stupeň štúdia (3. stupeň):

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 sledo-
vania účinku alkoholu a elektromagnetickej radiácie na mozog
potkana.
Moderné virtuálne, inteligentné a automatizované meracie a riadiace
systémy.
Riadiace a regulačné systémy na báze Internetu.
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bakalársky študijný program

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach (FEI TU v Ko-
šiciach) vznikla vládnym nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 21. júla
1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta
Vysokej školy technickej v Košiciach. Už od založenia fakulty sa na
nej okrem elektrotechniky významnou mierou postupne etablovali
vedné a študijné odbory, ktoré dnes predstavujú skupiny odborov
z oblasti informatiky. S účinnosťou od 15. apríla 1994 nesie svoje
nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach.

Hlavným poslaním FEI TU v Košiciach je poskytovať vysokoškolské
vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých
oblastiach ako elektrotechnika a informatika. O naplnenie tohto
poslania sa v súčasnosti na fakulte snaží 150 vysokoškolských
učiteľov, z toho 32 profesorov, 33 docentov a 85 odborných asistentov.
V oblasti výskumu pôsobí na fakulte aj 13 výskumných pracovníkov.
V roku 2013 na fakulte študovalo 2 288 študentov bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia, 150 študentov doktorandského štúdia.

Dodnes fakulta vychovala viac než 12 000 absolventov.

Cieľom fakulty je to, aby v odbornej a v laickej verejnosti rezonovalo
meno našej fakulty ako meno významnej a kvalitnej vedeckej
a vzdelávacej inštitúcie schopnej riešiť vedecké projekty aj projekty pre
prax. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj získala fakulta zo
štrukturálnych fondov podporu v rámci rozvoja Centier excelentnosti
na Slovensku, jedinečné Centrum informa č

a Centrum excelentnosti
integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a techno-
lógií v oblasti automobilovej elektroniky.
Fakulta počas ostatnej komplexnej akreditácie vysokých škôl na
Slovensku potvrdila svoje výnimočné postavenie, keď obhájila plnenie
kritérií na najvyšší možný stupeň „A“ vo všetkých oblastiach výskumu,
v ktorých fakulta pôsobí.

čných a komunika ných
technológií pre znalostné systémy

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
dekan



PRIEMYSELNÁ ELEKTROTECHNIKA

bakalársky študijný program

ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

Uplatnenie absolventa v praxi

Laboratóriá  Katedry
teoretickej a priemyselnej
elektrotechniky

Spolupráca  so  zahraničnými  univerzitami

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 pre uchádzačov o vysoko-
školské štúdium. Absolventi tak 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 cudzieho jazyka tak, aby bol absolvent schopný účinne a efektívne riadiť,

ale aj samostatne vykonávať od-
bornú elektrotechnickú činnosť.
Bude ovládať princípy a metódy
používané pri konštruovaní, na-
sadzovaní, prevádzke a údržbe
elektrotechnických systémov
v praxi.
Bude schopný aktívne ovládať a
nasadzovať moderné informač-
né technológie v oblasti priemy-
selnej elektrotechniky.
Získa zručnosti v laboratórnej
práci ako aj v diagnostike elektro-
technických systémov.
Získa skúsenosti z aplikácie
študijných poznatkov 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
zabezpečovaní 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.

Zahraničné mobility študentov sú organizované v rámci projektov:

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
pedagogickú 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),

Technická univerzita
v Drážďanoch (D),

Univerzita
v Budapesti (H),

Univerzita v Miškolci (H),

Univerzita vo Florencii (I).

Jazykovo zdatní študenti majú
možnosť absolvovať časť svojho
štúdia na zahraničných univerzitách.
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Laboratórium výpočtovej
techniky

Laboratórium
elektromagnetickej kompatibility

Laboratórium Internetom
riadených meracích systémov

Laboratórium elektrického
merania

Laboratórium priemyselnej
elektrotechniky

Nosné predmety študijného programu:
SEMESTER 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Matematika

Základy elektrotech.
inžinierstva

Elektrotechnika

Priemyselná
elektrotechnika

Aplikovaná
číslicova elektronika

Marketing a manaž-
ment priemyslu

Priemyselné
logické automaty

Bakalárska práca II.Bakalárska práca I.

Úvod do programo-
vania a sietí

Programovanie

Elektrotechnické
praktikum

Ekonomické rozbory
a učtovníctvo

MS Office
v technickej praxi

Mikroprocesorová
technika

Senzory
a akčné členy

CAD systémy
v elektrotechnike

Aplikovaná
analógová elektronika

Garant študijného programu: prof. Ing. Dobroslav Kováč, PhD.

prof. Ing. Dobroslav Kováč, PhD.,

Garantujúce pracovisko:

Vedúci katedry: K P FEI TU, Park Komenského 3, 042 00 Košice
Tel.: 055/602 2801, e-mail: ktpe.fei@tuke.sk, http://ktpe.fei.tuke.sk

KATEDRA TEORETICKEJ A PRIEMYSELNEJ ELEKTROTECHNIKY
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