Technická fakulta Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity
v Nitre oslavuje 50. výročie založenia
Začiatky
konštituovania
Technickej fakulty siahajú do
obdobia založenia Vysokej
školy poľnohospodárskeho
a lesníckeho inžinierstva
v Košiciach v roku 1946. Vtedy sa na uvedenej vysokej
škole vytvoril Ústav strojníctva. Vysoká škola poľnohospodárska (VŠP), ktorá
vznikla v roku 1952 v rámci
reorganizácie vysokých škôl,
zahŕňala v svojom portfóliu
Katedru poľnohospodárskej
mechanizácie a pôdoznalectva, neskôr (1953) vznikla
samostatná Katedra mechanizácie poľnohospodárstva.
Rozvoj
poľnohospodárskej techniky a potreba jej
uplatnenia v praxi priniesli
spoločenskú
objednávku
pre nový študijný odbor
Mechanizácia poľnohospodárstva (1962) v rámci Prevádzkovo-ekonomickej fakulty. Následne v roku 1969

bola založená Mechanizačná fakulta. V roku 2008, po
takmer štyridsiatich rokoch
od vzniku fakulty, sa ako
odpoveď na zmenu podmienok na trhu práce, zmenila
obsahová štruktúra študijných programov a pôvodný
názov Mechanizačná fakulta
sa zmenil na súčasný názov.
V roku 2019, o päťdesiat
rokov neskôr, postavenie,
význam a prínos fakulty
v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty – najmä
vďaka dynamike rozvoja
techniky a technológií a narastajúcej potrebe vzdelávania – nespochybniteľne
narastá.
V aktuálnom akademickom roku je na Technickej fakulte zapísaných spolu 1178
študentov v 17 študijných
programoch bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorand-

ského štúdia. Je pre nás potešiteľné, že podľa dostupných
informácií sa naši študenti
veľmi dobre uplatňujú na
trhu práce. Fakulta každoročne organizuje viacero
akcií na propagáciu štúdia,
napr. Dni otvorených dverí
(v priestoroch fakulty aj
v OC Mlyny), návštevy na
stredných školách a iné.
Rovnako môžeme konštatovať, že narastá úroveň
vedecko-výskumnej činnosti fakulty, ktorá predstavuje
významnú výkonovú zložku
financovania a je podmienkou úspešnej akreditácie.
Okrem zamerania na merateľné ukazovatele úrovne
vedecko-výskumnej činnosti sa fakulta venuje tiež popularizácii vedy, napríklad
aj už tradičnou a úspešnou
prezentáciou v rámci festivalu Európska noc výskumníkov.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Technickej fakulty
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
pri príležitosti 50. výročia jej založenia sa uskutoční
dňa 10. októbra 2019 o 10:00 h v aule SPU v Nitre.

