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Ing. Luboš Socha, PhD., PhD. od roku 2008 pôsobí na katedre Manažmentu leteckej 

prevádzky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kde viedol a vedie prednášky 

a cvičenia z predmetov: Ľudská výkonnosť a obmedzenia, Semestrálny projekt z ekonomiky 

leteckej dopravy, Medzinárodné organizácie, Manažment kvality, Sociálno – psychologický 

výcvik, Ľudský faktor v letectve, Organizácia zabezpečenia leteckej dopravy, Podnikanie v 

letectve a manažment kvality, Riadenie ľudských zdrojov. 

 Na katedre Manažmentu leteckej prevádzky bol v rokoch 2004 až 2007 zapojený do 

výučby predmetov: Topografia, Organizácia zabezpečenia leteckej dopravy, Organizácia riadenia 

leteckej činnosti, Sociológia, Sociálno – psychologický výcvik, Ľudský faktor v letectve, Ľudská 

výkonnosť a obmedzenia. Počas svojho pôsobenia na katedre Operačného a bojového použitia 

letectva Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach v rokoch 1997 až 2004 viedol prednášky a 

cvičenia z predmetov Taktika stíhacieho letectva, Taktika stíhacieho bombardovacieho letectva, 

Taktika dopravného letectva, Riadenie činnosti letectva. 

 Ing. Luboš Socha, PhD., PhD. je autorom a spoluautorom 3 vysokoškolských učebníc a 11 

skrípt. Je resp. bol vedúcim 109 diplomových a 53 bakalárskych prác a konzultant (školiteľ 

špecialista) 3 doktorandských dizertačných prác. Pôsobil tiež ako člen komisie súťaže ŠVOČ. Je 

inštruktorom výcvikovej organizácie MTO, kde v súlade s požiadavkami PART 147 sa podieľa na 

teoretickej príprave študentov leteckej fakulty pre oblasť údržby v problematike Ľudského faktora 

v rozsahu požiadaviek Modulu 9. 

Kurz manažérstva kvality výučby na vysokých školách absolvoval v roku 2012. Bol 

spoluriešiteľom pedagogicky zameraných projektov:  

 Člen riešiteľského tímu projektu OPV-2007 – 2013, Balík 02, Balík prvkov pre 

skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE. ITMS kód projektu 

26110230070,Spracovanie študijného materiálu Manažment kvality. Projekt ukončený 

v roku 2014. 



 Člen riešiteľského tímu projektu OPV-2007 - 2013, Balík 4, Balík doplnkov pre ďalšiu 

reformu vzdelávania na TUKE. Spracovanie študijného materiálu Modul 9: Ľudský faktor. 

ITMS kód projektu 26110230093 Projekt ukončený v roku 2015. 

Jeho funkčné zaradenie v rámci katedry Manažmentu leteckej prevádzky Leteckej fakulty TU 

v Košiciach je výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok, seminárov a cvičení 

v bakalárskych a inžinierskych odboroch, vedenie a oponovanie bakalárskych a diplomových prác, 

spolupráca na výskumnej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch 

z tejto činnosti, ktorú vykonáva ako učiteľ vysokej školy po udelení vedecko – akademickej 

hodnosti. 
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