
                                                                                                                                                                     Príloha 4: 

Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad výsledkov dosiahnutých v tejto 
činnosti RNDr. Gabriely Barančíkovej, CSc 

 

1. Pedagogické pôsobenia na VŠ na celý úväzok (rozpis po semestroch)- spolu 11 
 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Katedra environmentálneho manažmentu: 2017/2018 
ZS 

             prednášky a cvičenia z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
             celkový rozsah výučby: 4h/t 
 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Katedra environmentálneho manažmentu: 2016/20187 
ZS 

             prednášky a cvičenia z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
             celkový rozsah výučby: 4h/t 
 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Katedra environmentálneho manažmentu: 2016/2017 
ZS 

             prednášky a cvičenia z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
             celkový rozsah výučby: 3h/t 
 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Katedra environmentálneho manažmentu: 2015/2016 
ZS 

             prednášky a cvičenia z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
             celkový rozsah výučby: 3h/t 
 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Katedra environmentálneho manažmentu: 2014/2015 
ZS 

             prednášky z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
             celkový rozsah výučby: 1h/t 
 

 Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Katedra environmentálneho manažmentu: 2013/2014 
ZS 

             prednášky z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
             celkový rozsah výučby: 1h/t 
 

 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra ekológie: 2008/2009 LS 
prednášky a cvičenia z predmetu: Organická chémia 
celkový rozsah výučby: 4h/t 

 
 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra ekológie: 2008/2009 ZS 

prednášky a cvičenia z predmetov: Všeobecná a anorganická chémia, Analytická chémie 
celkový rozsah výučby: 8h/t 

 
 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra ekológie: 2007/2008 LS 

prednášky a cvičenia z predmetu: Organická chémia 
celkový rozsah výučby: 4h/t 

 
 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra ekológie: 2007/2008 ZS 

prednášky a cvičenia z predmetu: Všeobecná a anorganická chémia 
celkový rozsah výučby: 4h/t 

 
 Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity Košice, pracovisko: Prešov: 1999/2000 LS 

prednášky z predmetu: Ochrana pôdy, vody a vzduchu 
celkový rozsah výučby: 5h/t 
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2. Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového študijného programu – spolu 0 
 

3. Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového predmetu – spolu 0 
 

      4.   Garant študijného odboru – spolu 0 

      5.   Garant študijného programu –spolu 0 

      6.   Garant predmetu – spolu 0 

     7.   Vedenie záverečných prác – spolu 4 

 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2010/2011- 1 záverečná práca 
 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2008/2009- 3 záverečná práca 

 
      8. Ukončenie  doktoranda – spolu 0 

     9.   Predseda komisie štátnych skúšok – spolu 0  

     10. Člen komisie štátnych skúšok – spolu 0 

     11. Členstvo v SOK doktorandského štúdia – spolu 0 

    12. Členstvo v FOK doktorandského štúdia – spolu 0 

    13. Vedenie prác v rámci ŠVOČ – spolu 0 

   14. Absolvovanie štúdia základov vysokoškolskej pedagogiky – spolu 1 

       Názov kurzu:  Manažérske a pedagogické kompetencie vysokoškolského učiteľa 
       Školiace pracovisko: Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity 
       Doba štúdia, rok ukončenia:  Ak.rok: 2013/2014, 2014 

 

15. Zriadenie vyučovacích a odborných laboratórií – spolu 0 

16. Oponovanie záverečných prác – spolu 0 

 

V Košiciach, 27.4.2018 

 

Vypracovala:                                                                         .......................................................... 
                                                                                               RNDr. Gabriela Barančíková                                           
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Menný zoznam vedených prác: 

1.Eva Klimešová: Analýza dostupnosti vstupných údajov pre modelovanie pôdneho organického uhlíka  na  
príklade modelového podniku Agro Čergov, s.r.o. Osikov, 2008/2009 – bakalárska práca 
2. Mária Pustá: Vývoj organického uhlíka vo Flyšovom pásme východného Slovenska, 2008/2009 – bakalárska 
práca 
3. Emília Kudelásová: Kontaminácia pôdy organickými kontaminantami: Polychlórované bifenyly v pôde, 
2008/2009 – bakalárska práca 
4. Emília Kudelásová: Monitoring poznania stavu životného prostredia študentov stredných škôl, 2010/2011- 
diplomová práca 
 
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


