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Absolventka  tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore hutníctvo je uznávaným odborníkom 

v rámci EU, pracuje pre Európsku Komisiu v oblasti Aglomerácie a vysokopecnej výroby 

jako jeden z vybraných 12 expertov. Posudzuje etapy riešenia projektov financovaných z EU 

fondu RFCS. Doma úspešne manažuje a lídruje projekty aplikovaného výskumu a samostatne 

báda a prináša vlastné poznatky hlavne oblasti štruktúry železorudných materiálov, navrhuje 

teoretické aj praktické riešenia pre procesy v oblasti hutníctva, pozná problematiku tepelných 

procesov v hutníckych technológiách a hutníckej energetike, má teoretické znalosti z vplyvov 

hutníckych procesov na životné prostredie, má prehĺbené teoretické znalosti zo súvisiacich 

hraničných  oblastí, ktoré si neustále dopĺňa štúdiom najnovších poznatkov v svetovej 

vedeckej a odbornej literatúre. 
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http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/rfcs/tgs-members_en.pdf 
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