
FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ  

UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

 

DOPLNOK Č. 1 

k  Manuálu systému zabezpečovania kvality na Fakulte stredoeurópskych štúdií 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zo dňa 12. 9. 2016 schválený uznesením 

Akademického senátu FSŠ UKF v Nitre 1/120916 

 

Čl I 

 

Príloha č. 3  MP_FSŠ_01: Hodnotenie a evalvácia, bod 4 (Ukazovatele kvality, zber a 

spracovanie údajov sa dopĺňa o odsek 11 v nasledujúcom znení: 

„11. Zoznam ukazovateľov kvality v jednotlivých oblastiach vedeckovýskumnej činnosti 

 

názov 

ukazovateľa 

kvality a cieľ 

zodpovedná 

osoba 

rozsah a metódy zberu doplňujúce informácie 

kvalifikačný rast 

zamestnancov 

vedúci/riaditeľ 

pracoviska 

prodekan pre 

vedu a výskum 

plnenie Minimálnych kritérií pre 

habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie profesorov za obdobie 

ostatných 5 rokov 

 

 

plnenie Minimálnych kritérií pre 

habilitačné konanie a konanie na 

vymenovanie profesorov  

publikačná 

činnosť tvorivých 

zamestnancov  

zamestnanec 

zamestnanec 

poverený 

kontrolou 

kategorizácie 

publikačnej 

činnosti 

počet výstupov v kategórii A (špičková 

medzinárodná kvalita) v realizovaných 

oblastiach výskumu 

Publikačná činnosť sa 

monitoruje a hodnotí raz 

ročne na základe 

evidencie výstupov 

v Knižnično-

informačnom  systéme. 

Pre potreby hodnotenia sa 

berú v úvahu publikačné 

výstupy s afiliáciou 

fakulty, resp. univerzity.  

prepočítaný počet výstupov v kategórií 

A na tvorivého zamestnanca 

v realizovaných oblastiach výskumu 

počet výstupov v kategórii B 

(medzinárodne uznávaná kvalita) na 

tvorivého zamestnanca v realizovaných 

oblastiach výskumu 

prepočítaný počet výstupov v kategórií 

B na tvorivého zamestnanca 

v realizovaných oblastiach výskumu 

počet výstupov v kategórii C (národne 

uznávaná kvalita) v realizovaných 

oblastiach výskumu 

prepočítaný počet výstupov v kategórií 

C na tvorivého zamestnanca 

v realizovaných oblastiach výskumu 

počet výstupov v kategórii D (kvalita, ktorá 

nie je národne uznávaná) v realizovaných 

oblastiach výskumu 



 prepočítaný počet výstupov v kategórií 

D na tvorivého zamestnanca 

v realizovaných oblastiach výskumu 

publikačná 

činnosť 

doktorandov 

doktorand 

školiteľ 

garant 

a spolugaranti  

študijného 

programu 

doktorandského 

stupňa štúdia 

zamestnanec 

poverený 

kategorizáciou 

publikačnej 

činnosti 

počet výstupov študentov doktorandského 

štúdia zaradených do kategórií výstupov 

Publikačná činnosť sa 

monitoruje a hodnotí raz 

ročne na základe 

evidencie výstupov 

v Knižnično-

informačnom  systéme. 

Pre potreby hodnotenia sa 

berú v úvahu publikačné 

výstupy s afiliáciou 

fakulty, resp. univerzity, 

v prípade doktorandov 

externej formy štúdia na 

základe predloženej 

fotokópie publikačného 

výstupu. 

prepočítaný počet výstupov v jednotlivých 

kategóriách na jedného doktoranda 

v jednotlivých oblastiach výskumu 

grantová 

úspešnosť 

tvorivých 

zamestnancov 

zamestnanec 

ekonóm 

prodekan pre 

vedu a výskum 

celkový objem finančných prostriedkov 

získaných z projektovej činnosti a z ďalších 

zdrojov 

Berú sa v úvahu projekty 

evidované v príslušnom 

informačnom systéme 

UKF v Nitre. V prípade 

ďalších zdrojov (napr. 

objednávky výskumu, 

zapojenosti pracovníkov 

do projektu iných 

inštitúcií) na základe 

predloženého potvrdenia. 

počet financovaných projektov v 

jednotlivých grantových schémach 

objem finančných prostriedkov získaných 

na domáce projekty v jednotlivých 

schémach projektovej činnosti, 

objem finančných prostriedkov získaných 

na výskumné a kultúrno-edukačné projekty 

zo zahraničia 

objem finančných prostriedkov získaných 

na vedeckovýskumnú a kultúrno-edukačnú 

činnosť z ďalších zdrojov 

objem finančných prostriedkov 

pripadajúcich na jedného tvorivého 

zamestnanca v rámci jednotlivých oblastí 

výskumu 

grantová 

úspešnosť 

doktorandov 

doktorand 

školiteľ 

ekonóm 

prodekan pre 

vedu a výskum 

počet doktorandov zapojených do riešenia 

výskumných projektov 

Berú sa v úvahu projekty 

evidované v príslušnom 

informačnom systéme 

UKF v Nitre. V prípade 

ďalších zdrojov (napr. 

objednávky výskumu, 

zapojenosti pracovníkov 

do projektu iných 

inštitúcií) na základe 

predloženého potvrdenia. 

počet doktorandov zapojených do riešenia 

kultúrno-edukačných projektov a projektov 

ďalšej tvorivej činnosti 

najvýznamnejšie 

ocenenia 

tvorivých 

zamestnancov 

zamestnanec 

referent 

Oddelenia pre 

vedu a výskum 

prodekan pre 

vedu a výskum 

počet citácií vo WOK, SCOPUS, iných 

databázach a mimo uvedených databáz 

 

počet najcitovanejších akademických 

zamestnancov v príslušnej oblasti výskumu 

a počtu citácií týchto zamestnancov 

prepočítaný počet citácií na jedného 

tvorivého zamestnanca v jednotlivých 

oblastiach výskumu 

počet ocenení a vyznamenaní získaných 

tvorivými zamestnancami a ich študentmi 

od externých domácich a zahraničných 

inštitúcií za výsledky vo výskume, ci 

vytvorené technické, umelecké a iné diela 



počet členstiev v národných a 

medzinárodných výboroch v oblasti 

výskumu 

počet poverení z externého prostredia 

svetových profesijných organizácií na 

organizovanie konferencií a iných 

vedeckých alebo umeleckých podujatí 

svetového a európskeho významu 

počet členstiev v edičných radách 

medzinárodných časopisov 

počet členstiev v národných a 

medzinárodných komisiách a porotách v 

oblasti vedy a umenia 

počet vyžiadaných prednášok, alebo 

vyžiadaných prezentácií umeleckých diel 

alebo umeleckých výkonov na 

medzinárodnej konferencii organizovanej v 

zahraničí 

počet vyžiadaných prednášok alebo 

vyžiadaných prezentácií umeleckých diel 

alebo umeleckých výkonov na 

medzinárodnej konferencii 

počet vyžiadaných prednášok, alebo 

vyžiadaných prezentácií umeleckých diel 

alebo umeleckých výkonov na 

celoslovenskej konferencii 

účasť na 

konferenciách 

zamestnanec 

vedúci/ riaditeľ 

pracoviska 

 

 

počet organizovaných svetových 

kongresov, medzinárodných konferencií, 

umeleckých podujatí s medzinárodne 

akceptovaným výstupom 

 

počet organizovaných medzinárodných a 

národných konferencií, umeleckých 

podujatí s národne akceptovaným 

výstupom 

počet organizovaných vedeckých podujatí 

pre študentov 

 

 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda  platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia AS FSŠ UKF v Nitre.   

 

V Nitre dňa 12. 9. 2016    

RNDr. Štefan Balla, PhD. 

predseda AS FSŠ UF v Nitre 


