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ORGÁNY AKADEMICKEJ
SAMOSPRÁVY

SPRÁVNA RADA

Rektor

AKREDITAČNÁ KOMISIA
Akademický senát

Rektorát
Útvary riadené rektorom

Poradné orgány rektora

Vedecká rada

Kancelária rektora

Vedenie

Disciplinárna komisia

Referát kontroly a sťažností

Rada rektora

Referát krízového manažmentu
a ochrany osobných údajov

Kolégium rektora

Referát marketingu

Akreditačná rada

iCUBE

Prorektor pre inovácie
a transfer technológií

Prorektor pre vzdelávanie

Úsek inovácií
a transferu technológií

Úsek vzdelávania

Referát inovácií a transferu
technológií

Referát vzdelávania
a projektov

Prorektor pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium

Úsek vedy, výskumu
a doktorandského štúdia

Prorektor pre zahraničné vzťahy
a mobilitu

Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

Úsek zahraničných vzťahov
a mobility

Úsek rozvoja a vonkajších vzťahov

Referát rozvoja
a vonkajších vzťahov

Zmocnenec pre kvalitu

Kvestor

Úsek riadenia kvality

Referát vedy, výskumu
a doktorandského štúdia

Referát administratívy
a ekonomiky zahr. stykov

Referát domácich
a zahraničných projektov

Referát medzinárodných
dohôd a projektov

Centrum výskumu účinnosti integrácie
kombinovaných systémov obnoviteľných
zdrojov energií

Rada kvality TUKE

Referát mobilitných
programov

Kompetenčné centrum znalostných
technológií pre inovácie produkčných
systémov v priemysle a službách

Špecialista - koordinátor

Odbor hospodárskej správy
a energetiky*

Hlavný metrológ TUKE

Referát riadenia kvality

Sekretariát kvestora

Referát BOZP a požiarnej ochrany

Univerzitný vedecký park
TECHNICOM

Katedra jazykov

Ústav výpočtovej techniky

Katedra spoločenských vied

Centrum pokročilých vizualizácií

Katedra telesnej výchovy

Univerzitné centrum inovácií,
transferu technológií a ochrany
duševného vlastníctva

Katedra inžinierskej pedagogiky

Športové organizácie
a športové kluby

Bezbariérové centrum

Záujmové združenia v oblasti
kultúry

Univerzitná knižnica

Ekonomický odbor

Odbor legislatívno-právny

Správa športových
a rekreačných zariadení

Psychologické a protidrogové
centrum
Záujmové štúdium tretieho veku/
Univerzita tretieho veku

Študentské domovy a jedálne*

Fakulta baníctva,
ekológie, riadenia
a geotechnológií

Fakulta materiálov,
metalurgie a recyklácie

Strojnícka fakulta

Schválil: Akademický senát TUKE dňa 20.05.2021, č. uzn. 21/2021
* podľa § 3 Organizačného poriadku TUKE

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Stavebná fakulta

Ekonomická fakulta

Fakulta výrobných
technológií

Fakulta umení

Letecká fakulta

Účinnosť: 17.06.2021

