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ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul doc. Ing. Samer Khouri, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1974, Damašek, Sýria 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

2016 
„docent“ v študijnom odbore „získavanie a spracovanie zemských 
zdrojov“, na základe habilitačného konania konaného dňa 7. októbra 
2016, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická 
univerzita v Košiciach. 

2002 - 2004   
„philosophiae doctor“ vo vednom odbore „21-04-9 dobývanie ložísk 
nerastov a geotechnika“, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

1999 - 2002  
Doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky,  
Technická univerzita v Košiciach. 

1994 - 1999  
„Inžinier“ v študijnom odbore „Výpočtová technika a informatika“, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 
v Košiciach. 

Ďalšie vzdelávanie 2007 
    Osvedčenie o absolvovaní kurzu Navision Attain (IS) 
2007 
    Osvedčenie o absolvovaní kurzu NORIS (IS) 

Priebeh zamestnaní 2019 – súčasnosť 
Prodekan pre rozvoj a informatizáciu, Fakulta baníctva, ekológie, 
riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2017 – súčasnosť 
Docent, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 
Technická univerzita v Košiciach. 

2015 – 2019  
     Prodekan pre rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov                           

 a informatizáciu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia                                     
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2015 - 2017 
Pracovník Vedy a výskumu, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia                       
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2012 – 2015 
     DETEKT, s.r.o. (Organizácia a riadenie) 
2003 – 2011 
     Pracovník Vedy a výskumu, vedúci Fakultného počítačového       
     pracoviska, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,   
     Technická univerzita v Košiciach. 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 
 

Počas svojho pôsobenia na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach zabezpečoval výučbu 
v 14 predmetoch s celkovým počtom 40 odučených semestrov:  
1. Manažment podniku, 2021, P 
2. Manažment podnikateľských rizík, 2021, P 
3. Projektové riadenie, 2021, P 
4. Strategický manažment zemských zdrojov, 2021, P 
5. Komerčná firma, 2020 – 2021, P 
6. Podnikanie v malom a strednom podniku, 2019 – 2021, P 
7. Informačný systém v podniku, 2005 – 2008, P, C  
8. Podnikové informačné systémy / Informačné technológie, 2005 – 2008, 
P, C 
9. Informačné systémy pre riadenie podniku, 2005 – 2008, P, C 
10. Počítače a ich sieťové služby, 1999-2002, C 
11. Počítačové siete, 1999-2002, C  
12. Programovanie v jazyku, 2001 - 2003, C 
13. Strojovo orientované jazyky, 2002 - 2004, C 
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14. Programovacie techniky, 2002 - 2004, C  
 (P – prednášky, C – cvičenia)  

Odborné alebo umelecké zameranie Manažment, digitalizácia a technická, informačná, ekonomická,  
logistická podpora procesov získavania a spracovania zemských zdrojov 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(autorské hárky) a kategórie evidencie 
(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 456/2012 Z. z.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
(6,45 AH) 
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
 
Celkový počet publikácii (vedeckých a odborných)spolu: 86 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu WOS: h-index: 10 /citácie: 236  
                              citácie: 208 (s vylúčením samocitácií autora    
                                                   a spoluautorov) 
SCOPUS: h-index: 10 /citácie: 241    
                                      citácie: 196 (s vylúčením samocitácií autora   
                                                          a spoluautorov)                                         
                                      citácie: 67  (s vylúčením samocitácií autora   
                                      a spoluautorov a s vylúčením duplicít  citácií                 
                                      s databázou Web of  Science) 
Publons: https://publons.com/researcher/1757282/samer-khouri/ 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7243-5124 
GoogleScholar: 
https://scholar.google.sk/citations?user=wKaBRm4AAAAJ&hl=sk 
Zoznam predstavuje samostatnú prílohu k žiadosti o začatie 
vymenúvacieho konania. 

Počet doktorandov (spolu) 
školených   
ukončených 

7 
3 
4 

Téma inauguračnej prednášky Nové metódy a prístupy v oblasti digitalizácie a technickej, informačnej, 
ekonomickej, manažérskej, logistickej podpory procesov získavania a 
spracovania zemských zdrojov 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 
ktoré rozhodovali o návrhu na profesora 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 
univerzity v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za profesora 
v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania 

získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Kontaktná adresa doc. Ing. Samer Khouri, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Park Komenského 
19, Košice, tel.: +421 55 602 2026, e-mail: samer.khouri@tuke.sk  

 
 
 
V Košiciach 15.11.2021 
             doc. Ing. Samer Khouri, PhD. 
                Ústav zemských zdrojov 
                        FBERG, TUKE 


