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Ing. Ján Kaňuch, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, 
Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach viedol:  
 
1. Cvičenia z predmetov:  

- Elektrické stroje (od roku 1986) 

- Všeobecná elektrotechnika (1997-2016) 

- Stavba elektrických strojov (1990-1992) 

- Elektrické prístroje (1992-1994) 

- Technická dokumentácia v elektrotechnike (1999-2005) 

- Základy elektrotechnického inžinierstva - TDE (2006-2013) 

- Elektrovýzbroj motorových vozidiel (1999-2005) 

- Automatizované projektovanie (2000-2006) 

- Autoelektronika (2006-2010) 

- Autoelektronika pre SjF (2012) 

- Projektovanie elektrotechnických systémov (2006-2009) 

- Priemyselná elektronika (od roku 2009) 

- Aplikovaná elektronika (2010-2012) 

2. Prednášky z predmetov:  
-  Automatizované projektovanie (2000-2006) 

-  Autoelektronika pre SjF (2012) 

-  Základy elektrotechnického inžinierstva - TDvE (od roku 2006) 

- Aplikovaná elektronika (2010-2012) 

- Priemyselná elektronika (od roku 2015) 

 
V rámci jeho činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté 
v tejto činnosti možno považovať:  

- je spoluautor šiestich učebných textov v oblasti elektrických strojov a elektrických 
zariadení automobilov,  

- vytvorenie podkladov pre cvičenia a prednášky z  predmetov Automatizované 
projektovanie, Autoelektronika pre SjF, Základy elektrotechnického inžinierstva – 
TDvE, Aplikovaná elektronika a Priemyselná elektronika. 

- bol vedúcim alebo konzultantom 51 diplomových a 23 bakalárskych prác, 
- od r. 1997 je členom štátnicových komisii ŠZS v študijnom programe silnorúdová 

elektrotechnika na KEM FEI TU v Košiciach, 
- v r. 1995 absolvoval v rámci programu CEEPUS-SK-14/95.96 študijný pobyt na 

Technickej univerzite v Budapešti.  
  
Bol spoluriešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov:  

 medzinárodné projekty: 
1) Aplikácia moderných počítačových metód pri výchove elektrotechnických inžinierov 

(CEEPUS - SK-14, 1994-1997)  



2) Aplikácia moderných počítačových metód pri výchove elektrotechnických inžinierov 
(CEEPUS - SK-14, 1998-2000)  

3) E-learning Distance Interactive Practical Education – EDIPE, EU programme: 
Leonardo da Vinci, CZ/06/B/F/PP-168022 

 grantové projekty: 
1. Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav. Projekt KEGA č. 

103-039 TUKE-4/2010, 2008-2009  
2. E-learningová a webovsky orientovaná technológia výučby predmetov z oblasti 

elektrického merania pre prezenčnú a distančnú formu štúdia. Projekt KEGA č. 
3/6386/08, 2008-2010  

3. E-learningová multimediálna výučba predmetu Elektromagnetická kompatibilita. 
Projekt KEGA č. 3/6388/08, 2008-2010  

4. Virtuálne laboratórium telemetrických systémov - 2. etapa. Projekt KEGA č. 003-
003TUKE-4/2010, 2010-2011 

 projekty zo štrukturálnych fondov EÚ: 
1. Projekt Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, OP Vzdelávanie (ITMS kód 

projektu: 26110230093): Balík doplnkov pre ďalšiu  reformu vzdelávania na TUKE, 
2013-2015. 

 
V rámci skvalitňovania jeho pedagogickej činnosti v šk. roku 1995/1996 úspešne absolvoval 
Postgraduálny kurz Vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov VŠT - Vysokoškolská 
pedagogika a v šk. roku 2015/2016 úspešne absolvoval Kurz manažérstva kvality 
vysokoškolskej výučby. 
 
Uvedené výsledky 30 ročnej pedagogickej činnosti Ing. Jána Kaňucha, PhD. svedčia o tom, 
že menovaný sa stal pedagogicky skúsenou osobnosťou, so schopnosťami prenášať 
najnovšie teoretické poznatky a praktické skúseností do pedagogicko-výchovného procesu 
a úspešne ich sprístupňovať svojím poslucháčom. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že 
Ing. Ján Kaňuch, PhD. má veľmi dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta v odbore 
Silnoprúdová elektrotechnika. 
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