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Strojárske materiály a technológie, zameranie: Expertízna činnosť v
priemysle (získaný titul Ing.)
2001 - 2004: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, školiace
pracovisko: Ústav materiálového výskumum SAV Košice, odbor:
Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov (získaný titul PhD.)
2004 - 2005: Metalsint, a.s., Dolný Kubín; Vihorlat s.r.o. Snina (technológ,
konštruktér),
2005 - súčasnosť: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných
technológií so sídlom v Prešove, odborný asistent
Výrobné technológie, Strojárske materiály a technológie, Materiálové
inžinierstvo a medzné stavy materiálov
Katedra automobilových a výrobných technológií/ Nové materiály,
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 Podrobný priebeh pedagogickej činnosti je v prílohe - Prehľad
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ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (12)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (5)
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (6)
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
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AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých
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AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8)
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (18)
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