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Oddelenie didaktiky fyziky
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Hutnícka fakulta TU v Košiciach, Katedra tvárnenia
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 tajomník Katedry tvárnenia kovov (2001-2005);
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Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, ÚFV,
Oddelenie didaktiky fyziky (2006 – doteraz)
Moderná fyzika z pohľadu didaktiky fyziky, Vybrané
kapitoly z modernej fyziky, Základy matematiky pre
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BCI01 Adámek, R. - Hanč, J. 15% et al.: Moderná
didaktická technika v práci učiteľa -1. vyd. - Košice :
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informačných a komunikačných technológií v predmete
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