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samostatné riešenie čiastkových výskumných úloh, pomoc pri
zabezpečovaní praktickej výučby §18
samostatné riešenie čiastkových výskumných úloh s tvorbou
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(C) Fyzikálne praktikum (ZS 1991)
(C) Seminár (LS 2001)
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(P) Fyzika I (od roku 2014)
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(C, P) Experimentálne metódy skúmania materiálov (od roku 2012)
(C, P) Materiály pre biomedicínske aplikácie (ZS 2015)
Fyzika polymérov vo všeobecnosti, predovšetkým dynamika polymérových kvapalín a tavenín.
Reológia olejových suspenzií s magnetickými nanočasticami pri rôznych vonkajších podmienkach.
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BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)
AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS (1)
BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (1)
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (3)
GHG - Práce zverejnené na internete (13)
citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačnej databáze WoS: 107
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citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačnej databáze WoS na práce zverejnené na
internete GHG evidované v Univerzitnej knižnici TUKE: 14
– ukončených udelením titulu PhD.: 1
– školených: 1 (po dizertačnej skúške)
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Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
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