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Pravidelná hodnotiaca správa o prijímacom konaní na TnUAD
Pracovisko:

TnUAD

Hodnotené obdobie:

akademický rok 2020/2021

Ukazovatele na vyhodnocovanie štandardov:
Ukazovatele vstupu do vzdelávania
Počet ponúkaných študijných programov 1. stupňa VŠ vzdelávania

27

Počet ponúkaných študijných programov 2. stupňa VŠ vzdelávania

16

Počet ponúkaných študijných programov 3. stupňa VŠ vzdelávania

15

Počet ponúkaných študijných programov spolu v 1., 2., 3. stupni VŠ
vzdelávania

58

Podiel neotvorených študijných programov v akademickom roku z celkovej
ponuky
(počet neotvorených študijných programov / počet akreditovaných študijných programov;
percentuálny podiel zaokrúhlený na 2 desatinné miesta)

Počet ponúkaných študijných programov v inom ako slovenskom jazyku
Podiel neotvorených študijných programov v inom ako slovenskom jazyku v
akademickom roku z ich celkovej ponuky
(počet neotvorených študijných programov / počet akreditovaných študijných programov)

18 / 63
28,57 %
8
8/8
Pozn.: v rámci procesu
zosúlaďovania riadený
a plánovaný stav (viac
v komentári)

Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku

1814

Počet uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku s iným ako
slovenským občianstvom

327

Podiel zapísaných študentov zo všetkých prihlásených záujemcov o štúdium
v príslušnom akademickom roku
(počet zapísaných študentov / počet prihlásených záujemcov o štúdium; percentuálny podiel)

Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 2. stupni VŠ vzdelávania
(počet prijatých študentov z iných VŠ / počet prihlásených záujemcov o štúdium v 2. stupni VŠ
štúdia; percentuálny podiel)

Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl v 3. stupni vzdelávania
(počet prijatých študentov z iných VŠ / počet prihlásených záujemcov o štúdium v 3. stupni VŠ
štúdia; percentuálny podiel)

1084 / 1814
59,76 %
101 / 406
24,88 %
9 / 122
7,38 %

Ďalšie vzdelávanie
Počet ponúkaných/uskutočnených akreditovaných vzdelávacích aktivít

5

Špecifikácia:
1. Špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní sestra v špecializačnom odbore
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, č. akreditácie: Z27983-2016-OZdV, 12 účastníkov (1.
ročník – 9; 2. ročník – 3)
2. Generalista ľudských zdrojov, č. akreditácie: 1638/2020/124/1, počet účastníkov 0
Projekt sa skladá z týchto samostatných vzdelávacích aktivít – modulov:
1. vzdelávacia aktivita: Modul – Nábor a výber zamestnancov – 24 hod.
2. vzdelávacia aktivita: Modul – Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – 24 hod.
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3. vzdelávacia aktivita: Modul – Riadenie výkonu a odmeňovanie zamestnancov – 24 hod.
4. vzdelávacia aktivita: Modul – Angažovanosť zamestnancov a zamestnanecké vzťahy – 24 hod.

Počet ponúkaných/uskutočnených neakreditovaných vzdelávacích aktivít

0

Hlavné závery
Komentár:

TnUAD poskytovala v roku 2020 vzdelávanie spolu v 7 študijných odboroch (8. ekonómia a
manažment, 16. chemické inžinierstvo a technológie, 25. ošetrovateľstvo, 26. politické vedy, 36.
strojárstvo, 43. verejné zdravotníctvo a 46. zdravotnícke vedy), v 58 akreditovaných študijných
programoch, z ktorých bolo 27 prvého, 16 druhého a 15 tretieho stupňa. Vysokoškolské vzdelávanie
bolo poskytované v dennej i externej forme štúdia, v slovenskom i anglickom jazyku, v akademicky
i profesijne orientovaných študijných programoch. TnUAD mala v roku 2020 udelené akreditácie
habilitačného konania a inauguračného konania (HIK) v troch odboroch HIK (materiály, anorganická
technológia a materiály, a strojárske technológie a materiály).
Fakulta priemyselných technológií (FPT) mala v uvedenom období akreditovaných spolu 15
študijných programov v študijnom odbore 36. strojárstvo, z ktorých ponúkala 14. Pre uchádzačov
ponúkala osem študijných programov v prvom stupni, dva v druhom a štyri v treťom stupni.
Vysokoškolského vzdelávanie bolo poskytované v dennej i externej forme štúdia, jeden študijný
program v treťom stupni bol ponúkaný v jazyku anglickom.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) ponúkala v akademickom roku 2020/2021
deväť študijných programov v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment, z toho štyri v prvom
stupni, tri v druhom a dva v treťom stupni vysokoškolského štúdia. Študijné programy boli
poskytované v dennej i externej forme štúdia, jeden študijný program v druhom stupni bol ponúkaný
v jazyku anglickom.
Fakulta špeciálnej techniky (FŠT) mala v uvedenom období akreditovaných spolu trinásť
študijných programov v študijnom odbore 36. strojárstvo, z ktorých ponúkala desať – štyri v prvom i
druhom stupni a dva v treťom stupni. Všetky študijné programy boli ponúkané v dennej i externej
forme štúdia.
Fakulta zdravotníctva (FZ) mala akreditovaných a aj ponúkala v akademickom roku 2020/2021
spolu 12 študijných programov v troch študijných odboroch: 25 ošetrovateľstvo, 43. verejné
zdravotníctvo a 46. zdravotnícke vedy, ktoré patria medzi regulované, profesijne orientované študijné
programy. Tri z nich boli ponúkané v prvom stupni v oboch formách štúdia a št. program
ošetrovateľstvo v dennej forme. V druhom stupni fakulta ponúkala tri študijné programy – dva v
dennej i externej forme štúdia a št. program ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia.
Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie (CUP KP) malo akreditované a ponúkané desať
študijných programov v študijnom odbore 26. politické vedy, štyri v prvom stupni, dva v druhom a
štyri v treťom stupni. Študijné programy boli ponúkané v oboch formách vzdelávania a štyri z nich
boli ponúkané v anglickom jazyku.
Celouniverzitné pracovisko FunGlass (FG) malo akreditované spolu 4 študijné programy v
študijnom odbore 16. chemické inžinierstvo a technológie, z ktorých jeden bol v druhom stupni, avšak
ponúkalo tri študijné programy, všetky v treťom stupni, z nich jeden s vyučovacím jazykom
anglickým.
Podiel neotvorených študijných programov tvoril z celkovej ponuky 28,57 %, t.j. 18 študijných
programov nebolo v akademickom roku 2020/2021 z viacerých dôvodov otvorených. Z tohto počtu
bolo 8 študijných programov akreditovaných v anglickom jazyku. V súlade s Dlhodobým zámerom
TnUAD, schváleným plánom zosúlaďovania študijných programov na TnUAD v zmysle požiadaviek
definovaných v štandardoch SAAVŠ SR a Pravidlami pre vnútorný systém zabezpečenia a
hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich
činností na TnUAD v Trenčíne už nebolo 5 študijných programov v akademickom roku 2020/2021
ponúkaných a v prípade ďalších 13 študijných programoch bolo uchádzačom o štúdium ponúknuté
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štúdium v inej forme, resp. v príbuznom študijnom programe tak, aby bolo možné uskutočniť proces
ich následného zrušenia.
Pre akademický rok 2020/2021 bolo podaných na TnUAD spolu 1814 prihlášok, čo v porovnaní
s predchádzajúcim akademickým rokom predstavuje nárast o 134 uchádzačov o štúdium, t.j. 8 %.
Z celkového počtu uchádzačov o štúdium bolo 327 s iným ako slovenským občianstvom. Tento počet
tvorí podiel 18 % z celkového počtu uchádzačov o štúdium. Zo všetkých prihlásených záujemcov
bolo zapísaných pre akademický rok 2020/2021 spolu 1084 študentov, čo predstavuje podiel
59,76 % počtu uchádzačov. Podiel prijatých študentov z iných vysokých škôl bol v II. stupni
24,88 %, v III. stupni 7,8 %.
TnUAD ponúkala v akademickom roku 2020/2021 aj ďalšie formy vzdelávania prostredníctvom
akreditovaných vzdelávacích aktivít ma Fakulte zdravotníctva a Fakulte sociálno-ekonomických
vzťahov.

Navrhované opatrenia
Komentár:

- v rámci uskutočňovaného procesu internacionalizácie a v súlade so schváleným Dlhodobým
zámerom TnUAD podporovať uchádzačov/študentov s iným ako slovenským občianstvom
- propagovať možnosti štúdia na TnUAD, výsledky a uplatniteľnosť študentov a absolventov TnUAD
prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, webových sídiel univerzity/súčastí a ich sociálnych
sietí, prostredníctvom výstav doma i v zahraničí, ako aj osobných stretnutí so študentami stredných
škôl aj organizáciou DOD
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