Meno a priezvisko, titul

Tibor Krenický, RNDr. PhD.

Dátum a miesto narodenia

1975, Košice

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

2009‐2011: Technická univerzita v Košiciach, Katedra
inžinierskej pedagogiky
Kurz vysokoškolskej pedagogiky ‐ Osvedčenie
2001‐2005: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Prírodovedecká fakulta – školiace pracovisko Ústav
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Akademický titul RNDr. (2003) a PhD. (2005) ‐ vysokoškolské
vzdelanie III. stupňa v odbore Fyzika kondenzovaných látok
a akustika
1994‐1999: Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko‐
fyzikálna fakulta
Akademický titul Mgr. ‐ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
odbore Fyzika

Priebeh zamestnaní

2006 – súčasnosť: Odborný asistent
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných
technológií so sídlom v Prešove, Katedra navrhovania
a monitorovania technických systémov
2005: Pedagogický pracovník
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra
leteckej technickej prípravy
2005: Vedecký pracovník
Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
1999‐2001: Fyzik
NsP Žilina, Oddelenie rádioterapie

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných
technológií so sídlom v Prešove,
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov
‐ Analýza prevádzkových parametrov technol. zariadení
‐ Aplikácie metód technickej diagnostiky
‐ Aplikácie virtuálnej inštrumentácie
‐ Kvalimetrické analýzy technologických zariadení
‐ Meranie v priemyselnej prevádzke
‐ PC modelovanie a simulácie prevádzkových stavov TZ
‐ Projektovanie výrobných prevádzok
‐ Servis strojov
‐ Snímače prevádzkových stavov TZ
‐ Technické systémy pre kontrolu výroby
‐ Teória kontroly prevádzkových parametrov TZ
‐ Vybrané kapitoly z technickej diagnostiky
‐ Základy vibrodiagnostiky
Podrobný priebeh pedagogickej činnosti je v prílohe ‐ Prehľad
pedagogickej činnosti

Odborné zameranie
Publikačná činnosť

Ohlasy na vedeckú prácu

Kontaktná adresa

V Prešove, 1.3.2021

Priemyselné inžinierstvo
AAA ‐ Vedecké monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách (3)
ACB ‐ Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách (2)
BCB ‐ Učebnice pre základné a stredné školy (1)
BCI ‐ Skriptá a učebné texty (2)
FAI ‐ Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (10)
ADC ‐ Vedecké práce v zahr. karentovaných časopisoch (8)
ADE ‐ Vedecké práce v zahr. nekarentovaných časopisoch (14)
ADF ‐ Vedecké práce v domácich nekarent. časopisoch (13)
AEC ‐ Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (18)
AFA ‐ Publikované pozvané príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách (1)
AFC ‐ Publikované príspevky na zahr. vedeckých konfer. (11)
AFD ‐ Publikované príspevky na domácich ved. konfer. (11)
AFG ‐ Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3)
AFH ‐ Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
BFA ‐ Abstrakty odborných prác zo zahr. podujatí (konf...) (1)
ADM ‐ Vedecké práce v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (7)
AEE ‐ Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
GII ‐ Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do
žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4)
Počet záznamov spolu: 111
Podrobný prehľad publikačnej činnosti je v prílohe – Prehľad
publikačnej činnosti
449 citačných ohlasov
‐ citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných
indexoch Web of Science alebo Scopus: 409, z toho
‐ citácie registrované vo WoS v publikáciách registrovaných
v databázach WoS: 205
‐ citácie v domácich publikáciách registrované v citačných
indexoch Web of Science alebo Scopus: 2
‐ citácie v zahraničných publikáciách neregistrované
v citačných indexoch: 17
‐ citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch: 19
Podrobný prehľad publikačnej činnosti je v prílohe – Prehľad
publikačnej činnosti vrátane ohlasov
TUKE, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov,
Bayerova 1, 080 01 Prešov

RNDr. Tibor Krenický, PhD.

