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Ing. Mária Gamcová, PhD., Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (KEMT), 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) 
 
Ing. Mária Gamcová, PhD. počas svojho pôsobenia na FEI TUKE viedla, resp. vedie: 
 
1. Katedra teoretickej elektrotechniky a techniky obvodov 
 
Cvičenia z predmetu 

 Teória obvodov I. 1989-1990 
 
2. Katedra rádioelektroniky 
 
Cvičenia z predmetov: 

 Signály a sústavy 1990-1991 

 Číslicové spracovanie signálov 1990-1991 

 Elektronické prvky 1990-1991 
 
 
3. Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií 
 
Cvičenia z predmetov: 

 Lineárne analógové obvody 1997-2017 

 Nelineárne analógové obvody 1998-2001 

 Elektronické prvky 1998-2012 

 Signály a sústavy 2001-2002 

 Základy elektroniky 2012-dodnes 

 Mikrovlnové obvody a sústavy 2003-dodnes 

 Elektronika I. 2018/2019 
 
Konzultácie pre zahraničných študentov: 

 Lineárne analógové obvody 2001-2017 

 Základy elektroniky 2015-dodnes 
 
Viedla a vedie prednášky: 

 Lineárne analógové obvody 2001-2017 

 Teória obvodov 2017-dodnes 

 Elektronika I. 2018/2019 
 
Je alebo bola vedúcou alebo konzultantkou 10 diplomových a 19 bakalárskych prác. 
 
Okrem uvedených pedagogických činností vykonávala a vykonáva  nasledujúce funkcie: 
 Tajomníčka komisie pre súbornú skúšku z predmetu Elektronické prvky 1999-2001 
 Tajomníčka komisie pre štátne záverečné skúšky 1990-2005 
 Členka komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom odbore Elektronika a telekomunikačná 

technika 2005-dodnes 
 Vedenie bakalárskych a diplomových prác 2001-dodnes 
 Členka organizačného výboru konferencie IMECO 2010 

 



Je spoluautorkou 3 multimediálnych vysokoškolských učebníc: 
1. Smithov diagram – riešené príklady  
2. Multimedia Course Basic of Electronics – Problem Solvers 
3. CAN a CANoe 

 
Je spoluautorkou 1 učebného textu Základy elektroniky. 
 
 Podieľala sa na spracovaní podkladov pre inovovaný profil študijného programu a verifikáciu 
záverečného dokumentu – inovovaného profilu študijného programu „Infoelektronika II 
(Smartelektronika I.“ 
 
Bola spoluriešiteľkou  nasledujúcich vzdelávacích projektov:  

 TEMPUS TELEEDUCA IB-JEP-13004-98 1999-2001 

 Integrovaný vzdelávací portál SkolaOnline pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice 2005-2007 

 Vývoj laboratórnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov 
zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB bezdrôtových senzorových sietí (Acronym: 
UWB-BSS) Projekt KEGA č. 3/7523/09 2009-2011 

 Vývoj experimentálnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov 
zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB radarových systémov (Acronym: UWB-RSS) 
Projekt KEGA č. 010TUKE-4/2012 2012-2014 

 WEBLAB-výuka predmetov požadujúcich prácu v laboratóriu s podporou Web technológií 
/WEBLAB- KEGA č. 3/7115/09 2009-2011 

 Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu – ITMS: 26110230070 - univerzitný projekt v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, OPV-2011/1.2/03-SORO, Prioritná os 1: Reforma systému 
vzdelávania a odbornej prípravy 2012-2013 

 E-Lab - Laboratórne pracovisko pre výuku elektroniky ovládané nástrojmi IT, KEGA 
č. 029TUKE-4/2012 2012 –2014 

 InnoSoc (Innovative ICT Solutios for the Societal Challenges) 2015-1-HR01-KA203-013124 
 2015-2017 

 Laboratórium Lekárskej elektroniky a Senzorových systémov s diaľkovým prístupom 015TUKE-
4/2016 2016-2018 

 
V súčasnosti je fakultnou vedúcou riešiteľkou vzdelávacích projektov: 

 ERASMUS+, KA1 - 2017-1-SK01-KA107-035143 
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl z/do partnerských krajín (Ukrajina) 2017-2019 

 ERASMUS+ projektov KA203 Strategické partnerstvá 
TEAMSOC21 (The ICT Engineer of the 21st Century) 2018-2021 
 
 
V Košiciach, dna 8.8.2018 
 
 
                v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 
___________________________________ __________________________________ 
 prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. v.r. prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 
 vedúci KEMT FEI TUKE dekan FEI TUKE 
 


