
Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

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

Číslo žiadosti: 224/2014-AK / #2093

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: celouniverzitné pracovisko

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

P1 počet profesorov: 0 P1 výs tupy: 0,11,8,1

P1 počet os tatných: 11.5 P1 profil: 0,55,40,5

P1 počet výs tupov: 20 P1 hodnotenie: B-

P1 počet z 2. polovice: 13 (65%)

P2 a) počet absolventov: 0 P2 b) hodnotenie: B-

P2 a) výs tupy absolventov: 0,0,0,0 P2 c) celkový objem: 6192.48

P2 a) hodnotenie: D P2 c) priemerný objem na a.z.: 538.48

P2 b) IKA: 1 P2 c) hodnotenie: C

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

P2 b) IKB: B P2 profil: 15,25,40,20

P2 b) IKE: 0,0,0,0 P2 hodnotenie: C+

P2 b) IKE profil: 0,0,0,0

P3 a) počet citácií: 2 P3 b) ocenenia: 8,7,0,0

P3 a) priemer citácií na a.z.: 1 P3 b) profil: 55,45,0,0

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

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 30,25,45,0

P3 b) počet z 2. polovice: 11 (73%) P3 hodnotenie: B

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

KZU-2 výs tupy š tudentov: 0,0,0,0 KZU-2 hodnotenie:

KZU-2 profil: 0,0,0,0

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 10,40,45,5 [11.5]

Výsledné číselné hodnotenie: 2.55

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: 224/2014-AK / #2092

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: celouniverzitné pracovisko

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

P1 počet profesorov: 1 P1 výs tupy: 11,9.1,1,0

P1 počet os tatných: 4 P1 profil: 50,45,5,0

P1 počet výs tupov: 21 P1 hodnotenie: B+

P1 počet z 2. polovice: 10.60 (50%)

P2 a) počet absolventov: 8 P2 b) IKE profil: 0,0,0,0

P2 a) výs tupy absolventov: 2,5,0,1 P2 b) hodnotenie: B+

P2 a) hodnotenie: B P2 c) celkový objem: 77738

P2 b) IKA: 1.61 P2 c) priemerný objem na a.z.: 15547.60

P2 b) IKA hodnotenie: A P2 c) hodnotenie: A

P2 b) IKB: A P2 d) hodnotenie: A

P2 b) IKC: A P2 profil: 70,15,0,15

P2 b) IKD: D P2 hodnotenie: B+

P2 b) IKE: 0,0,0,0

P3 a) počet citácií: 265 P3 b) ocenenia: 9,6,0,0

P3 a) priemer citácií na a.z.: 265 P3 b) profil: 60,40,0,0

P3 a) hodnotenie: A P3 b) hodnotenie: A-

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 85,15,0,0

P3 b) počet z 2. polovice: 7 (46%) P3 hodnotenie: A

KZU-2 výs tupy absolventov: 2,5,0,1 KZU-2 číselné hodnotenie: 2.70

KZU-2 výs tupy š tudentov: 2,0,4,1 KZU-2 hodnotenie: B-

KZU-2 profil: 25,35,25,15

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 60,35,0,5 [5.0]

Výsledné číselné hodnotenie: 3.50

Výsledné hodnotenie: A-





Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

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

Číslo žiadosti: 224/2014-AK / #1190056

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta mechatroniky

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

P1 počet profesorov: P1 výs tupy:

P1 počet os tatných: P1 profil:

P1 počet výs tupov: P1 hodnotenie:

P1 počet z 2. polovice:

P2 a) počet absolventov: P2 c) priemerný objem na a.z.:

P2 a) výs tupy absolventov: P2 c) hodnotenie:

P2 a) hodnotenie: P2 d) hodnotenie:

P2 b) hodnotenie: P2 profil: 0,0,0,0

P2 c) celkový objem: P2 hodnotenie:

P3 a) počet citácií: P3 b) ocenenia:

P3 a) priemer citácií na a.z.: P3 b) profil:

P3 a) hodnotenie: P3 b) hodnotenie:

P3 b) počet ocenení: P3 profil:

P3 b) počet z 2. polovice: P3 hodnotenie:

KZU-2 výs tupy absolventov: 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: [0.0]

Výsledné číselné hodnotenie:

Výs ledné hodnotenie:



Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

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

Číslo žiadosti: 224/2014-AK / #1190055

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta mechatroniky

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

P1 počet profesorov: P1 výs tupy:

P1 počet os tatných: P1 profil:

P1 počet výs tupov: P1 hodnotenie:

P1 počet z 2. polovice:

P2 a) počet absolventov: P2 c) priemerný objem na a.z.:

P2 a) výs tupy absolventov: P2 c) hodnotenie:

P2 a) hodnotenie: P2 d) hodnotenie:

P2 b) hodnotenie: P2 profil: 0,0,0,0

P2 c) celkový objem: P2 hodnotenie:

P3 a) počet citácií: P3 b) ocenenia:

P3 a) priemer citácií na a.z.: P3 b) profil:

P3 a) hodnotenie: P3 b) hodnotenie:

P3 b) počet ocenení: P3 profil:

P3 b) počet z 2. polovice: P3 hodnotenie:

KZU-2 výs tupy absolventov: 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: [0.0]

Výsledné číselné hodnotenie:

Výs ledné hodnotenie:



Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

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

Číslo žiadosti: 224/2014-AK / #1190053

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

P1 počet profesorov: 0 P1 výs tupy: 3.33,3.33,11.75,2

P1 počet os tatných: 8 P1 profil: 15,15,60,10

P1 počet výs tupov: 20 P1 hodnotenie: C+

P1 počet z 2. polovice: 8.40 (42%)

P2 a) počet absolventov: 26 P2 b) hodnotenie: D

P2 a) výs tupy absolventov: 12,3,1,10 P2 c) celkový objem: 20514

P2 a) hodnotenie: A P2 c) priemerný objem na a.z.: 2564.25

P2 b) IKA: 0.71 P2 c) hodnotenie: A

P2 b) IKA hodnotenie: D P2 d) hodnotenie: A

P2 b) IKB: D P2 profil: 50,0,0,50

P2 b) IKC: D P2 hodnotenie: B-

P2 b) IKD: D

P3 a) počet citácií: 5 P3 b) ocenenia: 0,0,0,0

P3 a) priemer citácií na a.z.: 5 P3 b) profil: 0,0,0,0

P3 a) hodnotenie: D P3 b) hodnotenie:

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 0,0,0,100

P3 b) počet z 2. polovice: 0 (0%) P3 hodnotenie: D

KZU-2 výs tupy absolventov: 12,3,1,10 KZU-2 číselné hodnotenie: 2.60

KZU-2 výs tupy š tudentov: 1,0,0,1 KZU-2 hodnotenie: B-

KZU-2 profil: 45,10,5,40

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 20,10,30,40 [8.0]

Výsledné číselné hodnotenie: 2.10

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: 224/2014-AK / #1190052

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

P1 počet profesorov: 2.86 P1 výs tupy: 16.95,3.83,0.5,2

P1 počet os tatných: 24.32 P1 profil: 75,15,0,10

P1 počet výs tupov: 22.86 P1 hodnotenie: A-

P1 počet z 2. polovice: 16.36 (71%)

P2 a) počet absolventov: 32 P2 b) hodnotenie: A

P2 a) výs tupy absolventov: 8,1,20,3 P2 c) celkový objem: 166369

P2 a) hodnotenie: B P2 c) priemerný objem na a.z.: 6121.01

P2 b) IKA: 1.77 P2 c) hodnotenie: A

P2 b) IKA hodnotenie: A P2 d) hodnotenie: A

P2 b) IKB: A P2 profil: 85,15,0,0

P2 b) IKC: A P2 hodnotenie: A

P2 b) IKD: A

P3 a) počet citácií: 166 P3 b) ocenenia: 2,6,7,0

P3 a) priemer citácií na a.z.: 55.33 P3 b) profil: 15,40,45,0

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

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 65,15,20,0

P3 b) počet z 2. polovice: 15 (100%) P3 hodnotenie: B+

KZU-2 výs tupy absolventov: 8,1,20,3 KZU-2 číselné hodnotenie: 2.35

KZU-2 výs tupy š tudentov: 0,0,13,0 KZU-2 hodnotenie: C+

KZU-2 profil: 20,0,75,5

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 75,15,5,5 [27.18]

Výsledné číselné hodnotenie: 3.60

Výsledné hodnotenie: A-



Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

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

Číslo žiadosti: 224/2014-AK / #1190051

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (719030000)

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

P1 počet profesorov: 2.17 P1 výs tupy: 1,21.33,0,0

P1 počet os tatných: 39.83 P1 profil: 5,95,0,0

P1 počet výs tupov: 22.17 P1 hodnotenie: B

P1 počet z 2. polovice: 21 (94%)

P2 a) počet absolventov: 0 P2 c) celkový objem: 272537

P2 a) výs tupy absolventov: 0,0,0,0 P2 c) priemerný objem na a.z.: 6488.98

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

P2 b) IKA: 1.21 P2 d) hodnotenie: A

P2 b) IKA hodnotenie: B P2 profil: 35,50,0,15

P2 b) IKB: B P2 hodnotenie: B

P2 b) hodnotenie: B

P3 a) počet citácií: 6 P3 b) ocenenia: 6,2,3,4

P3 a) priemer citácií na a.z.: 1.20 P3 b) profil: 40,15,20,25

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

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 20,10,60,10

P3 b) počet z 2. polovice: 14 (93%) P3 hodnotenie: C+

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

KZU-2 výs tupy š tudentov: 0,0,0,0 KZU-2 hodnotenie:

KZU-2 profil: 0,0,0,0

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 15,70,10,5 [42.0]

Výsledné číselné hodnotenie: 2.95

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: 224/2014-AK / #1190054

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta špeciálnej techniky (719040000)

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

P1 počet profesorov: 4 P1 výs tupy: 7,15.5,1,1

P1 počet os tatných: 22 P1 profil: 30,65,5,0

P1 počet výs tupov: 24 P1 hodnotenie: B+

P1 počet z 2. polovice: 9.78 (40%)

P2 a) počet absolventov: 37 P2 c) celkový objem: 151649

P2 a) výs tupy absolventov: 0,5,29,3 P2 c) priemerný objem na a.z.: 5832.65

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

P2 b) IKA: 1.66 P2 d) hodnotenie: A

P2 b) IKA hodnotenie: A P2 profil: 65,0,15,20

P2 b) IKB: C P2 hodnotenie: B

P2 b) hodnotenie: B+

P3 a) počet citácií: 34 P3 b) ocenenia: 2,11,2,0

P3 a) priemer citácií na a.z.: 11.33 P3 b) profil: 15,75,10,0

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

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 10,90,0,0

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

KZU-2 výs tupy absolventov: 0,5,29,3 KZU-2 číselné hodnotenie: 2.10

KZU-2 výs tupy š tudentov: 0,1,5,0 KZU-2 hodnotenie: C

KZU-2 profil: 0,15,80,5

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu

Výsledný profil: 35,55,5,5 [26.0]

Výsledné číselné hodnotenie: 3.20

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: 224/2014-AK / #1190057

Žiadajúca vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (719000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

P1 počet profesorov: 1.67 P1 výs tupy: 0.51,1,7.6,12.83

P1 počet os tatných: 19.5 P1 profil: 0,5,35,60

P1 počet výs tupov: 21.67 P1 hodnotenie: D+

P1 počet z 2. polovice: 16.64 (76%)

P2 a) počet absolventov: 0 P2 b) hodnotenie: B-

P2 a) výs tupy absolventov: 0,0,0,0 P2 c) celkový objem: 204179.97

P2 a) hodnotenie: D P2 c) priemerný objem na a.z.: 9644.78

P2 b) IKA: 1.03 P2 c) hodnotenie: A

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

P2 b) IKB: A P2 profil: 30,15,35,20

P2 b) IKC: C P2 hodnotenie: B-

P3 a) počet citácií: 622 P3 b) ocenenia: 2,7,0,6

P3 a) priemer citácií na a.z.: 207.33 P3 b) profil: 15,45,0,40

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

P3 b) počet ocenení: 15 P3 profil: 60,25,0,15

P3 b) počet z 2. polovice: 15 (100%) 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: 15,10,30,45 [21.17]

Výsledné číselné hodnotenie: 1.95

Výsledné hodnotenie: C


