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Osobné údaje  

Priezvisko, Meno Cacciato, Mario 

Štátna príslušnosť Talianska 
  

  

  

Pracovné skúsenosti  
  

Obdobie: 2013 - doteraz 

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: Vysokoškolský profesor 

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Vedecký výskum v oblasti silnoprúdová elektrotechnika a elektroenergetika, v súčasnej dobe 
pracovník na Katedre elektrotechniky a informatiky, UNICT, predseda a garant Ing. štúdia 
v odbore elektrotechnika. 

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

Odbor činnosti alebo odvetvie: Silnoprúdová elektrotechnika 
  

Obdobie: 2010 - 2013     

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: docent 

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Vedecký výskum a pedagogická činnosť v oblasti silnoprúdové inžinierstvo a elektroenergetika,  

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

Odbor činnosti alebo odvetvie: Silnoprúdová elektrotechnika 
 

 

Obdobie: 2000 - 2010     

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: Odborný asistent 

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Vedecký výskum a pedagogická činnosť v oblasti elektrických strojov a pohonov, obnoviteľných 
zdrojov energie, a výkonovej elektroniky. 

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

Odbor činnosti alebo odvetvie: 
 

Silnoprúdová elektrotechnika 

Vzdelávanie, odborná príprava 
a školenia 

 

Obdobie: 2013 

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: Profesor  

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Electrical Engineering 

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

  



 
Obdobie: 

 
2010 

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: Docent 

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Electrical Engineering 

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

Úroveň vzdelania v medzinárodnej 
klasifikácii 

 

Obdobie: 2000 

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: PhD. 

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Electrical Engineering 

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

Úroveň vzdelania v medzinárodnej 
klasifikácii 

 

Obdobie: 1996 

Povolanie, resp. vykonávaná funkcia: Ing. 

Hlavná pracovná náplň a oblasti 
zodpovednosti: 

Electrical Engineering 

Názov zamestnávateľa: Universita degli studi di Catania (UNICT) 

Úroveň vzdelania v medzinárodnej 
klasifikácii 

 

Schopnosti, znalosti a 
zručnosti 

Vedecká, výskumná a pedagogická činnost najvyššej úrovni v oblasti silnoprúdovej 
elektrotechniky a elektroenergetiky 

  

Materinský jazyk taliančina 

Cudzie jazyky  

Sebehodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Europská úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
projav 

 

angličtina   C1  C2  C1  C1  C2 

 (*) Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

  

  

Organizačné schopnosti a zručnosti Od roku 1998 je členom Inštitútu elektrických a elektronických inžinierov v New Yorku (IEEE). 
Od roku 2004 spolupracoval na činnosti výborov Industrial Power Converter a Power Electronics 
& Components spoločnosti Industry Applications Society. 
Člen Európskej združenia pre výkonovú elektroniku a pohony (EPE), člen výkonnej rady na 
trojročné obdobie 2017-2020. Od roku 2011 do roku 2016 predsedal kapitole EPE o slnečnej 
energii. 
Od roku 2004 je členom AEIT, podpredsedom sekcie AEIT Catania v rokoch 2016-2018. 
Je členom redakčnej rady časopisu EPE Journal. 

  

  

Vodičský preukaz Áno, B 
  

Doplňujúce informácie 80 impaktovaných článkov, viac než 250 ďalších prác v iných recenzovaných časopisoch a 
konferenčných zborníkoch v angličtine. Niekoľko získaných odcenení a vyznamenaní. 

  

Prílohy H-index podle WoS - 9 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/cs

