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PD/FBERG/01/15

POKYN DEKANA Č. 1/2015
NA REALIZÁCIU ZMIEN V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE FBERG
TU V KOŠICIACH S ÚČINNOSŤOU OD 15.03.2015
V nadväznosti na nový „Organizačný poriadok FBERG TU v Košiciach“, ktorý bol schválený
dňa 13.03.2015 AS FBERG TU v Košiciach uznesením č. 29/2015 a v súlade s § 41 ods. 2 písm. a)
„Štatútu FBERG TU v Košiciach“, ktorý bol schválený dňa 19.02.2015 AS FBERG uznesením č.
24/2015 a AS TUKE dňa 02.03.2015 uznesením č. 10/2015, s účinnosťou od 15.03.2015:
a) zriaďujem
(1) Ústav logistiky (ÚL), ktorého súčasťou sú:
- Skúšobňa oceľových lán (SOL),
- Slovenské centrum logistiky (SCL),
- Oddelenie logistiky priemyslu (OLP),
- Oddelenie logistiky dopravy (OLD),
- Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TaVPGV).
(2) Ústav zemských zdrojov (ÚZZ), ktorého súčasťou sú:
- Oddelenie montánnych vied (OMV),
- Oddelenie spracovania surovín (OSS),
- Oddelenie manažérstva zemských zdrojov (OMZZ),
- Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií (OOZE),
- Oddelenie geo a montánneho turizmu (OGaMT),
- Pracovisko úpravy primárnych a sekundárnych surovín (PÚPaSS),
- Pracovisko obnoviteľných zdrojov energií (POZE).
a
Fakultné servisné pracovisko (FSP), ktorého súčasťou je:
- Fakultné počítačové pracovisko (FPP),
- Edičné pracovisko vrátane redakcie Acta Montanistica Slovaca (ES),
- Projektové pracovisko (PP).
b) zriaďujem pracoviská ústavu
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP), ktorého súčasťou je:
- Pracovisko aplikovanej matematiky (PAM),
- Oddelenie informatizácie procesov (OIP),
- Oddelenie riadenia procesov (ORP),
- Oddelenie riadenia kvality procesov (ORKP).
c) ponechávam
(1) Ústav geovied (ÚGV), ktorého súčasťou je:
- Pracovisko mapových a geologických dát (PMaGD),
- Geovedná expozícia Fakulty BERG (GE).
(2) Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS).

Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Organizačná schéma FBERG TU v Košiciach

