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Doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD. sa do pedagogického procesu zapojil v akademickom roku 2002/2003. V tomto a 

nasledujúcich rokoch  bola jeho pedagogická činnosť charakterizovaná vedením cvičení vybraných predmetov študijného 

odboru Elektroenergetika. Viedol cvičenia z predmetov: 

 Ochrana počítačových sietí pred prepätiami (5. ročník, 2002/2003) 

 Technika vysokých napätí (3. ročník, 2003/2004) 

 Diagnostika elektroenergetických zariadení (5. ročník, 2004/2005, 2010/2011) 

 Softvérové inžinierske prostredia (5. ročník, 2010–2013) 

 Merania v elektroenergetike (2012/2013) 

 

Pre odbor Elektroenergetika vybudoval predmety, pri ktorých viedol prednášky a cvičenia : 

 Linux I, (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013). 

 Základy vedeckej práce   (2013/2014, 2014/2015) 

 

V súčasnosti vedie prednášky a cvičenia predmetov: 
 Merania v elektroenergetike 

 Systémy chránenia elektrizačnej sústavy 

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

považovať: 

1. Spolupráca na inovácii laboratórnych cvičení z predmetu Diagnostika elektroenergetických zariadení. 

2. Inovácia laboratórnych cvičení z predmetu Merania v elektroenergetike a inovácia technického vybavenia Laboratória 

techniky vysokých napätí. 

3. Vypracovanie prednáškok pre predmet Systémy chránenia elektrizačnej sústavy. 

4. Autor učebných textov predmety Merania v elektroenergetike a Linux I. 

Je autorom 1 vysokoškolskej učebnice a 3 učebných textov. V rámci pedagogického procesu pôsobil ako vedúci úspešne 

obhájených  25 bakalárskych a 16 diplomových prác. V súčasnosti pôsobí ako člen skúšobnej komisie v rámci štátnych 

záverečných skúšok na Katedre elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. 

 

V rokoch 2013-2015 bol spoluriešiteľom projektu „Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE“. ITMS 

26110230093. Štrukturálne fondy EU. 

Zapája sa aj do prípravy doktorandov. Doktorandi po obhajobe dizertačnej práce: 

Ing. Michal Kosterec, PhD., študijný odbor Elektroenergetika 

V súčasnosti vedie jedného doktoranda v dennej forme štúdia, ktorý je v treťom roku jeho vedeckej prípravy. 

 

Doc. Ing. Juraj Kurimský, PhD. je zrelou a pedagogicky skúsenou osobnosťou s výraznými skúsenosťami prenášať 

najnovšie poznatky do pedagogického procesu a sprístupňovať ich na vysokej pedagogickej úrovni študentom. Jeho 

pedagogický rast neustále napreduje, čím preukazuje spôsobilosť pre pôsobenie na poste profesora. 
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