I. Základné údaje
I.1 Vysoká škola
I.2 Štatutárny orgán
I.3 Kontaktná osoba
I.4 E-mailová adresa kontaktnej osoby
I.5 Telefónne číslo
I.6 Adresa webového sídla vysokej školy

II. Hodnotenie vlastnej tvorivej činnosti vysokej školy
II.1 Hodnotenie

Uvádza sa zhodnotenie činnosti v rozsahu maximálne 35 000 znakov. Pri hodnotení sa vychádza z pravidelného
hodnotenia úrovne vysokej školy vo vzdelávacej činnosti, v oblasti vedy, techniky alebo umenia, z výsledkov
študentských ankiet, výročných správ o činnosti za roky patriace do hodnoteného obdobia.
II.2 Zoznam dokumentov

Uvádza sa názov dokumentu, ktorý bol podkladom na vypracovanie hodnotenia vlastnej činnosti vysokej školy,
a odkaz na jeho verejne prístupnú elektronickú verziu. Minimálne sa uvádzajú odkazy na výročné správy
o činnosti a pravidelné hodnotenia vykonávané vedeckou radou vysokej školy. Ak sa neuvádza odkaz na
dokument týkajúci sa vyhodnotenia študentských ankiet, uvádza sa dôvod nedostupnosti takého dokumentu.

Študijný program

Identifikátor

Forma
štúdia

Štandardná
dĺžka štúdia

Vedecko-pedagogický alebo
umelecko-pedagogický titul

Stupeň
štúdia

Vysoká
škola,
fakulta

Vysoká škola, fakulta

Akademický
titul

Maximálne 3 500 znakov.

III.4 Poznámky

III.3 Sumár oblastí výskumu a súčastí, za ktoré sa predkladajú podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
Oblasť výskumu
Fakulta
Absolventi prvého stupňa
Absolventi druhého stupňa
Absolventi tretieho stupňa

III.2 Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
Oblasť výskumu
Študijný odbor
Stav

III.1 Študijné programy
Oblasť
Študijný odbor
výskumu

III. Prehľad predkladaných podkladov

Akreditovaný študijný program tretieho
stupňa

Garant, spolugaranti

Garant, spolugaranti

IV. Podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti
IV.1 Fakulta
IV.2 Oblasť výskumu
IV.3 Počet akademických zamestnancov na danej fakulte a v danej oblasti výskumu
V roku
R
R+1
R+2
R+3

R+4

R+5

Priemer

Vo funkcii profesora
Ostatní akademickí zamestnanci
Spolu
IV.4 Počet predkladaných výstupov
Odvodený od počtu akademických zamestnancov vo funkcii profesor
Odvodený od počtu ostatných akademických zamestnancov
Spolu

IV.5 Zoznam akademických zamestnancov v danej oblasti výskumu zaradených na fakulte
Priezvisko, meno, tituly
Funkcia
Začiatok
pracovného
pomeru

Skončenie
pracovného
pomeru

Podiel
pracovného
času

1.
2.

Podklady na určenie atribútu prostredia
Podklady na určenie kvality akademických zamestnancov
IV.6 Kvalifikačná štruktúra akademických zamestnancov
Rok
Počet akademických zamestnancov
hodnotiaceho
Spolu
s titulom
s titulom profesor
obdobia
profesor
alebo doktor vied
a doktor vied
(kódy 11, 12, 20,
(kód 10 v registri 30 v registri
zamestnancov)
zamestnancov)
R
R+1
R+2
R+3
R+4
R+5
Priemer

IV.7 Index kvality (IKA)

Kategória
podľa IKA
s titulom docent
(kódy 21, 22
v registri
zamestnancov)

s vysokoškolským
vzdelaním tretieho
stupňa (kód 31
v registri
zamestnancov)

Kód kvalifikácie
akademického zamestnanca
podľa registra zamestnancov

Váha kvalifikácie

Priemerný počet
akademických zamestnancov
za hodnotené obdobie s danou
kvalifikáciou

Prepočítaný počet s danou
kvalifikáciou

A

B

C=A*B

10 (r1)

3,5

11, 12, 20 alebo 30 (r2)

3

21 alebo 22 (r3)

2

31 (r4)

1

Ostatné (r5)

0

Spolu (r6 = r1+r2+r3+r4+r5)
IKA
IKA (IKA=r6C/r6B)

IV.8 Doplňujúce informácie o akademických zamestnancoch

Ak si to vyžadujú podrobné pravidlá hodnotenia pre príslušnú oblasť výskumu, uvádzajú sa ďalšie informácie
o akademických zamestnancoch. Ak sú údaje poskytnuté formou osobitnej prílohy, odkáže sa na príslušnú
prílohu. Ide najmä o podiel akademických zamestnancov s vybranou kvalifikáciou na celkovom počte
zamestnancov, podiel akademických zamestnancov, ktorí vykazujú H-index rovnaký alebo vyšší, ako je jeho
hodnota, určený pre zodpovedajúcu oblasť výskumu, počet citácií na výstupy akademických zamestnancov podľa
Web of Science, informácie o patentoch, licenciách a podobne.
Podklady na posúdenie rozsahu a výsledkov doktorandského štúdia
Zoznam výstupov predložených na hodnotenie
IV.9.1 Za absolventov doktorandského štúdia
Poradové číslo, meno a priezvisko absolventa a podrobná informácia o výstupe

Rok
vydania

EVI

Návrh
kategórie

Rok
vydania

EVI

Návrh
kategórie

1.
2.
IV.9.2 Za študentov doktorandského štúdia, po vykonaní dizertačnej skúšky
Poradové číslo, meno a priezvisko študenta a podrobná informácia o výstupe

1.
2.
IV.10 Prehľad o výstupoch predložených na hodnotenie len za absolventov doktorandského štúdia
Rok
Počet absolventov
Celkový počet
Z toho počet výstupov kategórie
doktorandského štúdia
predložených
A
B
výstupov
R
R+1
R+2

Výsledná
kategória
C

R+3
R+4
R+5
Spolu

IV.11 Doplňujúce informácie o doktorandskom štúdiu

Uvádzajú sa údaje o počte doktorandov v danej oblasti výskumu v dennej forme štúdia, externej forme štúdia
prijatých na témy externých vzdelávacích inštitúcií, počte dizertačných skúšok za jednotlivé roky hodnoteného
obdobia, informácie o rozsahu akademickej mobility doktorandov z danej fakulty a oblasti výskumu - počet
vyslaných a prijatých, priemerná dĺžka mobility za jednotlivé roky. Ak pre príslušnú oblasť výskumu sú potrebné
podľa podrobných pravidiel hodnotenia pre jednotlivé oblasti výskumu ďalšie podklady, uvedú sa v tejto časti
alebo ako samostatná príloha.
IV.12 Podklady na posúdenie grantovej úspešnosti
Rok
Počet akademických
zamestnancov

A

Objem financií získaný
na projekty celkom

Z toho objem financií
získaných na projekty
zo zahraničia

B

Objem financií
pripadajúci na jedného
zamestnanca
C=B/A

R
R+1
R+2
R+3
R+4
R+5
Priemer

IV.13 Podklady na posúdenie kvality výskumnej infraštruktúry

Charakteristika prístrojového vybavenia a ostatnej infraštruktúry, ktorá je využívaná na tvorivú činnosť
akademických zamestnancov fakulty v príslušnej oblasti výskumu. Rozsah maximálne 14 000 znakov.

Podklady na určenie atribútu ocenenia
IV.14 Ohlasy na výstupy akademických zamestnancov
Počet najcitovanejších
Počet citácií
Prepočítaný počet citácií na jedného
akademických zamestnancov
akademického zamestnanca

IV.15 Prehľad o oceneniach predložených na hodnotenie
Kategória ocenenia
Výstupy za roky
R až R+2

Výsledná kategória

Spolu
R+3 až R+5

A
B
C
D
Spolu

IV.16 Doplňujúce informácie o oceneniach

Ak to vyžadujú podrobné pravidlá hodnotenia danej oblasti výskumu, uvádzajú sa ďalšie skutočnosti, ktoré
svedčia o uznaní dosiahnutých výsledkov fakulty v hodnotenej oblasti výskumu medzinárodnou alebo národnou
komunitou.

Podklady na určenie atribútov výstupov
IV.17 Zoznam výstupov predložených na hodnotenie
IV.17.1 Za akademických zamestnancov vo funkcii profesora
Poradové číslo, meno a priezvisko zamestnanca vo funkcii profesora a podrobná
informácia o výstupe

Rok
vydania

Prepočítaný
počet

Návrh
kategórie

Rok
vydania

Prepočítaný
počet

Návrh
kategórie

1.
2.
IV.17.2 Ostatné výstupy
Poradové číslo a podrobná informácia o výstupe

1.
2.
IV.18 Prehľad o výstupoch predložených na hodnotenie
Charakteristika najvýznamnejších výstupov

Váha

Prepočítaný počet výstupov kategórie A (NA)

va = 4

Prepočítaný počet výstupov kategórie B (NB)

vb = 3

Prepočítaný počet výstupov kategórie C (NC)

vc = 2

Prepočítaný počet výstupov kategórie D (ND)

vd = 1

Výstupy za roky

Spolu

R až R+2

R+3 až R+5

S1

S2

Prepočítaný počet výstupov (N = NA+NB+NC+ND)
V=(NA * va + NB * vb + NC * vc + ND * vd)/N

Vážený priemer prepočítaného počtu výstupov (V)

S1+S2

V. Podklady na vyjadrenie o začlenení vysokej školy
V.1 Súčasné začlenenie vysokej školy

V.2 Štruktúra študijných programov poskytovaných vysokou školou
Počet hodnotených oblastí, v ktorých je k 31. 10. v poslednom roku hodnoteného obdobia
akreditovaný študijný program prvého stupňa, druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého
stupňa (r1)
Počet hodnotených oblastí zohľadnených v r1, v ktorých je k 31. 10. v poslednom roku hodnoteného
obdobia akreditovaný doktorandský študijný program, v ktorom je zapísaný aspoň jeden študent (r2)
Podiel oblastí výskumu, v ktorých je v poslednom roku hodnoteného obdobia zapísaný najmenej
jeden doktorand (r3=r2/r1)

VI. Vnútorný systém zabezpečovania kvality
VI.1 Zhrnutie plnenia kritérií z pohľadu vysokej školy

Uvádza sa zhrnutie plnenia kritérií hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania. Maximálne 17 000 znakov.
VI.2 Prehľad podkladov, ktoré preukazujú plnenie kritérií

Uvádza sa zoznam dokumentov (vnútorné predpisy, správy, iné dokumenty) a odkazy na ich elektronické
vyhotovenie (ak existuje), ktoré určujú politiku vysokej školy pri zabezpečovaní kvality vzdelávania
a prostredníctvom ktorých vysoká škola implementuje vnútorný systém zabezpečovania kvality alebo overuje
jeho funkčnosť.

VII. Spolu s formulárom sa predkladajú tieto doklady:
VII.1 Dlhodobý zámer vysokej školy
VII.2 Žiadosti o akreditáciu jednotlivých činností
VII.3 Prehľad projektov financovaných v hodnotenom období
VII.4 Prehľad citácií
VII.5 Podrobné informácie o oceneniach predložených na hodnotenie
VII.6 Vnútorný predpis vysokej školy upravujúci vnútorný systém kvality
VII.7 Zoznam dokladov predložených ako príloha k žiadosti

%

