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Darina Matisková, rod. Kmecová, Ing., PhD., MBA
1961, Prešov
1995-1999 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných
technológií so sídlom v Prešove. Odbor : Výrobný manažment
( získaný titul Ing.)
2009 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so
sídlom v Prešove, Odbor : Strojárske technológie a materiály (získaný
titul PhD.)
2015 Waršavská univerzita vo Waršave, (získaný titul MBA)
1980-2011 Štátna správa
1999-2007 externý pedagóg TUKE, FVT so sídlom v Prešove
2011-2013 externý pedagóg DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom
2011 – TUKE, FVT so sídlom v Prešove, KMV, KPII
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AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (7)
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6)
ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
(2)
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI - Skriptá a učebné texty (1)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy (48)
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (16)
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (2)
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách (4)
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (9)
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
(23)
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS (16)
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