Príloha k uzneseniu 100.7.3b

Stanovisko
dočasnej pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy predloženej podľa § 85 ods. 2
- začlenenie verejnej vysokej školy

Číslo žiadosti:
Vysoká škola /fakulta:
Správa predložená MŠVVaŠ
SR dňa:
Správa postúpená z
MŠVVaŠ SR komisii dňa:
Komplexná akreditácia
Predseda dočasnej PS:
Členovia dočasnej PS

425_16/AK
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
29. 9. 2016
10. 10. 2016
Začlenenie verejnej vysokej školy
D. Ježová
A. Dukát, Ľ. Fišera, M. Líška, M. Urban

Overenie výsledku prijatých opatrení – SZU nesplnila v rámci komplexnej akreditácie
kritérium KZU-2 na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.
Kritérium

Výstupy výskumu / umeleckej činnosti študentov a absolventov
doktorandského štúdia SZU

KZU- 2

V komplexnej akreditácii v roku 2016 SZU bola hodnotená v rámci
tohto kritéria na troch fakultách v oblasti výskumu 18. lekárske,
farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy takto:
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU (FOZOŠ):
C-/1,55
Fakulta verejného zdravotníctva SZU (FVZ):
C /1,90
Lekárska fakulta SZU (LF):
C /1,85
pričom v žiadnej z nich nedosiahla hodnotenie najmenej „C+“. Týmto
nesplnila predmetné kritérium a v lehote jedného roka podala správu
o odstránení nedostatkov. Na kontrolu prijatých opatrení bola
ustanovená uznesením č. 98.8.1 dočasná PS, ktorá dňa 10. 3. 2017
v súlade s požiadavkou MŠVVaŠ SR uskutočnila kontrolu prijatých
opatrení návštevou VŠ.

Závery:
Celkové
zhodnotenie
prijatých opatrení

SZU prijala:
Kvalitatívne opatrenia:
 v akademickom roku 2014/2015 jednotlivé fakulty SZU
novelizovali Zásady doktorandského štúdia so zameraním na
kvantifikáciu a kategorizáciu výstupov a povinné uvádzanie
afiliácie doktorandov na výstupoch,
 SZU zintenzívnila pravidelné stretnutia so školiteľmi doktorandov
a hodnotenie úrovne dizertačných projektov vrátane plnenia
publikačnej a pedagogickej aktivity doktorandov.
Kvantitatívne opatrenia
SZU predložila publikačné výstupy študentov a absolventov
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doktorandského štúdia za nové hodnotiace obdobie 2011 - 2016 za OV 18
a dočasná PS ich vyhodnotila s týmito výsledkami:
FOZOŠ:
C+/2,40
FVZ:
B-/2,60
LF:
C+/2,25
Záver:
Dočasná PS týmto konštatuje, že SZU prijala dostatočné opatrenia, keďže
v novom hodnotenom období získala v KZU-2 vo viac ako v 60 %
hodnotených oblastiach výskumu na vysokej škole hodnotenie najmenej
C+ a lepšie.
Návrh odporúčania
ministerstvu:
Odporúčanie
vysokej škole:

Ponechať doterajšie začlenenie SZU – univerzitná vysoká škola.

Prehľad hlasovania
Dňa:

10. 3. 2017

Výsledok hlasovania za
návrh vyjadrenia PS:
Podpis predsedu AK:

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

D. Ježová, v. r.

100. zasadnutie Akreditačnej komisie
Dňa:
Počet prítomných na
hlasovaní:

Výsledok hlasovania za
návrh vyjadrenia PS:
Podpis predsedu AK:

5. – 6. 4. 2017
19

Za: 16

Proti: 0

Zdržali sa: 3

Ľ. Fišera, v. r.
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