
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330015

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

Hodnotenie atribútu výstupov (P1), atribútu prostredia (P2) a atribútu ocenenia (P3) podľa jednotlivých
ukazovateľov

P1 počet profesorov: 1 P1 výs tupy: 1.5,1,9.5,9

P1 počet os tatných: 8.66 P1 profil: 5,5,45,45

P1 počet výs tupov: 21 P1 hodnotenie: C-

P1 počet z 2. polovice: 12.18 (58%)

P2 a) počet absolventov: 0 P2 c) celkový objem: 35740

P2 a) výs tupy absolventov: 0,0,0,0 P2 c) priemerný objem na a.z.: 3699.79

P2 a) hodnotenie: D P2 c) hodnotenie: A

P2 b) IKA: 1.41 P2 d) hodnotenie: C

P2 b) IKA hodnotenie: B P2 profil: 15,25,15,45

P2 b) IKB: D P2 hodnotenie: C

P2 b) hodnotenie: C

P3 a) počet citácií: P3 b) ocenenia: 0,2,3,10

P3 a) priemer citácií na a.z.: 0 P3 b) profil: 0,15,20,65

P3 a) hodnotenie: D P3 b) hodnotenie: C-

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 0,10,10,80

P3 b) počet z 2. polovice: 8 (53%) P3 hodnotenie: D+

KZU-2 výs tupy absolventov: 0,0,0,0 KZU-2 číselné hodnotenie:

KZU-2 výs tupy š tudentov: KZU-2 hodnotenie:

KZU-2 profil:

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 5,15,30,50 [9.66]

Výsledné číselné hodnotenie: 1.75

Výsledné hodnotenie: C



Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330014

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

Hodnotenie atribútu výstupov (P1), atribútu prostredia (P2) a atribútu ocenenia (P3) podľa jednotlivých
ukazovateľov

P1 počet profesorov: 1.66 P1 výs tupy: 2.15,11.14,6.09,3

P1 počet os tatných: 20 P1 profil: 10,50,25,15

P1 počet výs tupov: 21.66 P1 hodnotenie: B-

P1 počet z 2. polovice: 18.94 (87%)

P2 a) počet absolventov: 0 P2 c) celkový objem: 1372

P2 a) výs tupy absolventov: 0,0,0,0 P2 c) priemerný objem na a.z.: 63.34

P2 a) hodnotenie: D P2 c) hodnotenie: D

P2 b) IKA: 1.20 P2 d) hodnotenie: C

P2 b) IKA hodnotenie: B P2 profil: 0,25,40,35

P2 b) IKB: C P2 hodnotenie: C

P2 b) hodnotenie: B-

P3 a) počet citácií: 196 P3 b) ocenenia: 0,0,15,0

P3 a) priemer citácií na a.z.: 65.33 P3 b) profil: 0,0,100,0

P3 a) hodnotenie: A P3 b) hodnotenie: C

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 50,0,50,0

P3 b) počet z 2. polovice: 10 (66%) P3 hodnotenie: B

KZU-2 výs tupy absolventov: 0,0,0,0 KZU-2 číselné hodnotenie:

KZU-2 výs tupy š tudentov: KZU-2 hodnotenie:

KZU-2 profil:

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 15,35,35,15 [21.66]

Výsledné číselné hodnotenie: 2.50

Výsledné hodnotenie: B-



Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách

Číslo žiadosti: 72/2017-AK / #1330013

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola DTI (731000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

Hodnotenie atribútu výstupov (P1), atribútu prostredia (P2) a atribútu ocenenia (P3) podľa jednotlivých
ukazovateľov

P1 počet profesorov: 4.16 P1 výs tupy: 0.75,13.29,8.46,2.09

P1 počet os tatných: 22.66 P1 profil: 5,55,35,5

P1 počet výs tupov: 24.16 P1 hodnotenie: B-

P1 počet z 2. polovice: 16.29 (67%)

P2 a) počet absolventov: 0 P2 c) celkový objem: 0

P2 a) výs tupy absolventov: 0,0,0,0 P2 c) priemerný objem na a.z.: 0

P2 a) hodnotenie: D P2 c) hodnotenie: D

P2 b) IKA: 1.24 P2 d) hodnotenie:

P2 b) IKA hodnotenie: B P2 profil: 0,60,0,40

P2 b) IKB: B P2 hodnotenie: C

P2 b) hodnotenie: B

P3 a) počet citácií: 247 P3 b) ocenenia: 5,7,2,1

P3 a) priemer citácií na a.z.: 82.33 P3 b) profil: 35,45,15,5

P3 a) hodnotenie: A P3 b) hodnotenie: B

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 70,25,5,0

P3 b) počet z 2. polovice: 6 (40%) P3 hodnotenie: A-

KZU-2 výs tupy absolventov: 0,0,0,0 KZU-2 číselné hodnotenie:

KZU-2 výs tupy š tudentov: KZU-2 hodnotenie:

KZU-2 profil:

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 15,50,25,10 [26.82]

Výsledné číselné hodnotenie: 2.70

Výsledné hodnotenie: B-


