Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách
Číslo žiadosti:

56/2015-AK / #1270042

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (723000000)

Fakulta:

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií (723010000)

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 profes orov:

2.17

P1 výs tupy:

7.22,1,15,0 != 22

P1 počet os tatných:

29.33

P1 profil:

30,5,65,0

P1 počet výs tupov:

22.17

P1 hodnotenie:

B-

P1 počet z 2. polovice:

19.08 (86%)

P2 a) počet abs olventov:

5

P2 b) hodnotenie:

B+

P2 a) výs tupy abs olventov:

0,0,4,1

P2 c) celkový objem:

167407.4

P2 a) hodnotenie:

D

P2 c) priemerný objem na a.z.:

5314.52

P2 b) IKA:

1.29

P2 c) hodnotenie:

A

P2 b) IKA hodnotenie:

B

P2 d) hodnotenie:

B

P2 b) IKB:

B

P2 profil:

30,55,0,15

P2 b) IKC:

A

P2 hodnotenie:

B

P3 a) počet citácií:

780

P3 b) ocenenia:

1,3,5,6

P3 a) priemer citácií na a.z.:

195

P3 b) profil:

5,20,35,40

P3 a) hodnotenie:

A

P3 b) hodnotenie:

C

P3 b) počet ocenení:

15

P3 profil:

55,10,20,15

P3 b) počet z 2. polovice:

13 (86%)

P3 hodnotenie:

B

KZU-2 výs tupy abs olventov:

0,0,4,1

KZU-2 čís elné hodnotenie:

1.55

KZU-2 výs tupy š tudentov:

0,1,5,9

KZU-2 hodnotenie:

C-

KZU-2 profil:

0,5,45,50

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu
Výs ledný profil:

35,15,45,5 [31.5]

Výs ledné čís elné hodnotenie:

2.80

Výs ledné hodnotenie:

B

Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách
Číslo žiadosti:

56/2015-AK / #1270043

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (723000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva; Banská Bystrica (723040000)

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 profes orov:

3.16

P1 výs tupy:

2.11,1.2,0.16,19.43

P1 počet os tatných:

12.3

P1 profil:

10,5,0,85

P1 počet výs tupov:

23.16

P1 hodnotenie:

D+

P1 počet z 2. polovice:

10.47 (45%)

P2 a) počet abs olventov:

0

P2 b) hodnotenie:

B-

P2 a) výs tupy abs olventov:

0,0,0,0

P2 c) celkový objem:

216776.4

P2 a) hodnotenie:

D

P2 c) priemerný objem na a.z.:

14021.76

P2 b) IKA:

0.70

P2 c) hodnotenie:

A

P2 b) IKA hodnotenie:

D

P2 d) hodnotenie:

A

P2 b) IKB:

A

P2 profil:

60,0,0,40

P2 b) IKC:

A

P2 hodnotenie:

B

P3 a) počet citácií:

405

P3 b) ocenenia:

10,5,0,0

P3 a) priemer citácií na a.z.:

202.50

P3 b) profil:

65,35,0,0

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:

8 (53%)

P3 hodnotenie:

A

KZU-2 výs tupy abs olventov:

0,0,0,0

KZU-2 výs tupy š tudentov:

KZU-2 čís elné hodnotenie:
KZU-2 hodnotenie:

KZU-2 profil:
Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu
Výs ledný profil:

35,5,0,60 [15.46]

Výs ledné čís elné hodnotenie:

2.15

Výs ledné hodnotenie:

C

Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách
Číslo žiadosti:

56/2015-AK / #1270044

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (723000000)

Fakulta:

Lekárska fakulta (723030000)

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 profes orov:

18.33

P1 výs tupy:

41.3,3.82,1.75,11.33

P1 počet os tatných:

119

P1 profil:

70,5,5,20

P1 počet výs tupov:

58.00

P1 hodnotenie:

B+

P1 počet z 2. polovice:

29.30 (50%)

P2 a) počet abs olventov:

33

P2 b) hodnotenie:

A-

P2 a) výs tupy abs olventov:

5,4,7,17

P2 c) celkový objem:

725370.0

P2 a) hodnotenie:

D

P2 c) priemerný objem na a.z.:

5281.95

P2 b) IKA:

1.27

P2 c) hodnotenie:

A

P2 b) IKA hodnotenie:

B

P2 d) hodnotenie:

B

P2 b) IKB:

A

P2 profil:

40,40,0,20

P2 b) IKC:

A

P2 hodnotenie:

B

P3 a) počet citácií:

4097

P3 b) ocenenia:

13,4,0,8

P3 a) priemer citácií na a.z.:

292.64

P3 b) profil:

50,15,0,35

P3 a) hodnotenie:

A

P3 b) hodnotenie:

B

P3 b) počet ocenení:

22.89

P3 profil:

75,10,0,15

P3 b) počet z 2. polovice:

17 (74%)

P3 hodnotenie:

B+

KZU-2 výs tupy abs olventov:

5,4,7,17

KZU-2 čís elné hodnotenie:

1.85

KZU-2 výs tupy š tudentov:

0,0,1,6

KZU-2 hodnotenie:

C

KZU-2 profil:

15,10,20,55

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu
Výs ledný profil:

65,15,0,20
[137.32999999999998]

Výs ledné čís elné
hodnotenie:

3.25

Výs ledné hodnotenie:

B+

Podrobné vyhodnotenie oblasti výskumu
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
§ 84 ods. 4 písm. d zákona o vysokých školách
Číslo žiadosti:

56/2015-AK / #1270045

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (723000000)

Fakulta:

Fakulta verejného zdravotníctva (723020000)

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 profes orov:

1.33

P1 výs tupy:

19.86,0,0,1.31

P1 počet os tatných:

27.33

P1 profil:

95,0,0,5

P1 počet výs tupov:

21.33

P1 hodnotenie:

A

P1 počet z 2. polovice:

9.12 (42%)

P2 a) počet abs olventov:

44

P2 b) hodnotenie:

A-

P2 a) výs tupy abs olventov:

7,0,13,24

P2 c) celkový objem:

396432.4

P2 a) hodnotenie:

D

P2 c) priemerný objem na a.z.:

13832.25

P2 b) IKA:

1.47

P2 c) hodnotenie:

A

P2 b) IKA hodnotenie:

B

P2 d) hodnotenie:

B

P2 b) IKB:

A

P2 profil:

40,40,0,20

P2 b) IKC:

A

P2 hodnotenie:

B

P3 a) počet citácií:

2346

P3 b) ocenenia:

11,2,0,2

P3 a) priemer citácií na a.z.:

782

P3 b) profil:

75,15,0,10

P3 a) hodnotenie:

A

P3 b) hodnotenie:

A-

P3 b) počet ocenení:

15

P3 profil:

90,10,0,0

P3 b) počet z 2. polovice:

9 (60%)

P3 hodnotenie:

A

KZU-2 výs tupy abs olventov:

7,0,13,24

KZU-2 čís elné hodnotenie:

1.90

KZU-2 výs tupy š tudentov:

4,0,3,3

KZU-2 hodnotenie:

C

KZU-2 profil:

20,0,30,50

Celkový profil kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti výskumu
Výs ledný profil:

85,10,0,5
[28.659999999999997]

Výs ledné čís elné
hodnotenie:

3.75

Výs ledné hodnotenie:

A

