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Meno a priezvisko, rodné priezvisko,
titul
Dátum a miesto narodenia

Alexander Csanády, RNDr., PhD.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

2007 – 2017 štúdium lepidopterológie (zameranie na denné
motýle) pod odborným dohľadom doc. RNDr. Ľubomíra
Panigaja, CSc.
2009 obhajoba dizertačnej práce: získaný titul PhD.
2005 rigorózna skúška na Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice:
získaný titul RNDr.
2004 – 2006 doktorandské štúdium Univerzita Komenského v
Bratislave, školiace pracovisko Ústav zoológie SAV, Bratislava na
oddelení Ekológie stavovcov v Košiciach, Löfflerova ul. 10,
Košice, pod odborným vedením RNDr. Ladislav Mošanský, CSc.,
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. v odbore teriológia (Téma
dizertačnej práce: „Vybrané ekologické aspekty a biometria
Mus spicilegus Petényi, 1882 (Rodentia) na východnom
Slovensku“
2003 vysokoškolské
magisterský
stupeň:
Prírodovedecká
fakulta UPJŠ Košice (biológia): získaný titul Mgr. (pod odborným
vedením RNDr. Ladislava Mošanského, CSc. (Téma diplomovej
práce: „Kraniometrická variabilita ryšavky tmavopásej
(Apodemus agrarius) v nížinných podmienkach východného
Slovenska“).
2001 vysokoškolské
bakalársky stupeň: Prírodovedecká fakulta
UPJŠ Košice (biológia): získaný titul Bc.
01.04.2018 – súčasnosť: odborný asistent na Katedre biológie,
Fakulty humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita
v Prešove
15.2.2007 - 31.03.2018 vedecký pracovník na Katedre zoológie,
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
1.9.2006 - 31.12.2006 vedecko-technický pracovník na Ústave
zoológie SAV, na Oddelení ekológie stavovcov v Košiciach

Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

1979

Výučba predmetov Katedra zoológie, PF UPJŠ:
- 2007-2018: Zoológia I. ,II., - vedenie cvičení
- 2007-2018: Porovnávacia morfológia živočíchov, - vedenie
cvičení
- 2007-2018: Terénne cvičenia zo zoológie
Výučba predmetov Katedra biológie, FHPV PU:
- 2018 – súčasnosť: Všeobecná zoológia, - vedenie cvičení a
prednášok
- 2018 – súčasnosť: Morfológia živočíchov, - vedenie cvičení
a prednášok
- 2018 – súčasnosť: Etológia, - vedenie cvičení a prednášok
- 2018 – súčasnosť: Etológia človeka, - vedenie cvičení a
prednášok

Vedenie záverečných prác

13 bakalárskych prác
6 diplomových prác

Odborné alebo umelecké
zameranie

teriológia, lepidopterológia, antropológia, ekológia

Publikačná činnosť a začlenenia
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
456/2012 Z. z. o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a
centrálnom registri evidencie
umeleckej činnosti
(monografia, učebnica, skriptá)

AAB Vedecké monografie – domáce
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch
a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferenciách
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných konferencií
BFB Abstrakty odborných prác z domácich konferencií
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru
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1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch
WOS a databáze Scopus
75
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
19
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
37
Spolu
Kontaktná adresa

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v
Prešove, 17. novembra č.1, 080 01 Prešov,
alexander.csanady@unipo.sk, alexander.canady@gmail.com
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RNDr. Alexander Csanády, PhD.

