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habilitačná prednáška Ing. Dayniera Rolanda Delgada Sobrina, PhD., 
zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: 
„Meniaca sa úloha simulácie v kontextoch logistiky a výroby“ 

Link pre verejnosť (obhajoba habilitačnej práce): meet.google.com/cqm-
gmef-pwz 
Link pre verejnosť (habilitačná prednáška): meet.google.com/zza-tzrs-
nbe 

Kontaktná adresa  daynier_sobrino@stuba.sk 

Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. 
Ústav výrobných technológií 
Materiálovotechnologická fakulta 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Ulica Jána Bottu č.2781/25 
917 24 Trnava 

 

 

 

https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2020/Sobrino/Prezencna_listina_VR_MTF_STU_2021.pdf
file:///C:/bux/06/30/meet.google.com/zza-tzrs-nbe
file:///C:/bux/06/30/meet.google.com/zza-tzrs-nbe
file:///C:/bux/06/30/meet.google.com/zza-tzrs-nbe
file:///C:/bux/06/30/meet.google.com/zza-tzrs-nbe
mailto:daynier_sobrino@stuba.sk

