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Ing. Norbert Ádám, PhD počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty 

elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach viedol:  

 

1. Cvičenia z predmetov: 

 Architektúry počítačových systémov / 2005 – trvá 

 Bezpečnosť v počítačových systémoch / 2010 – 2014 

 Logické systémy / 2006 

 Objektové programovanie / 2004 

 Paralelné počítačové systémy / 2006 – trvá 

 Počítače / Princípy počítačového inžinierstva / 2003 – 2016 

 Stavba počítačov / 2009 – 2012  

2. Prednášky z predmetov: 

 Architektúry počítačových systémov / 2008 – trvá 

 Paralelné počítačové systémy / 2008 – trvá 

 

Od roku 2004 sa zapája ako lektor do vzdelávania seniorov v rámci Univerzity tretieho veku 

Technickej univerzity v Košiciach (UTV). V rámci UTV vedie prednášky a praktické semináre 

na vybrané témy v oblasti IKT. V roku 2012 bol rektorom Technickej Univerzity v Košiciach 

menovaný za člena Pedagogickej komisie Univerzity tretieho veku ako odborného garanta 

odboru štúdia „Informatika a informačné technológie“.  

 

Je spoluautorom 1 vedeckej monografie s názvom „Architektonické riešenie počítačového 

systému data flow KPI“, 2 vysokoškolských učebníc používaných v povinných predmetoch 

„Princípy počítačového inžinierstva“ a „Architektúry počítačových systémov“ bakalárskeho 

stupňa štúdia v študijnom programe Informatika a 2 učebných textov používaných v študijnom 

programe Informatika a informačné systémy UTV. 

 

Je alebo bol vedúcim, resp. konzultantom vyše 100 záverečných prác. 

 

Bol menovaný za člena komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore Aplikovaná informatika 

pre I. stupeň štúdia od akademického roka 2010/2011 až do akademického roka 2014/2015. 

 

Od akademického roka 2009/2010 je členom komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore 

Informatika v I. a II. stupni štúdia.  

 

Bol riešiteľom nasledujúcich edukačne zameraných projektov: 

 KEGA 008TUKE-4/2013 : „Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov 

v oblasti informačnej bezpečnosti“. 



 
 

 KEGA 3/7110/09: „Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov 

informačných technológií.“ 

 KEGA 3/4203/06: „Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí“. 

V súčasnosti je vedúcim projektu: 

 KEGA 077TUKE-4/2015 : „Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového 

a softvérového inžinierstva s využitím KPIkitu“. 
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