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Pravidelná hodnotiaca správa o realizovaných študijných programoch na TnUAD
Pracovisko:

TnUAD

Hodnotené obdobie:

akademický rok 2020/2021

Študijné odbory:

8. ekonómia a manažment
16. chemické inžinierstvo a technológie
25. ošetrovateľstvo
26. politické vedy
36. strojárstvo
43. verejné zdravotníctvo
46. zdravotnícke vedy

Ukazovatele na vyhodnocovanie štandardov:
Ukazovatele vzdelávania
Počet študentov TnUAD spolu k 31.10. príslušného akademického roka

2353

-

z toho počet študentov TnUAD v 1. stupni VŠ štúdia

1634

-

z toho počet študentov TnUAD v 2. stupni VŠ štúdia

668

-

z toho počet študentov TnUAD v 3. stupni VŠ štúdia

51

Podiel študentov TnUAD v prvom roku štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium
(počet študentov prvého roka štúdia, ktorí predčasne ukončili štúdium / počet študentov prvého roka
štúdia; percentuálny podiel zaokrúhlený na 2 desatinné miesta)

-

z toho vylúčenie pre neprospech

154

(počet predčasne ukončených študentov 1. ročníka)

-

z toho zanechanie štúdia

133

(počet predčasne ukončených študentov 1. ročníka)

-

z toho zmena študijného programu

11

(počet predčasne ukončených študentov 1. ročníka)

Miera predčasného ukončenia štúdia študentov TnUAD v ďalších rokoch štúdia
(počet študentov, ktorí predčasne ukončili štúdium (okrem 1. ročníka) / počet študentov TnUAD bez
študentov 1. ročníka; percentuálny podiel)

-

z toho vylúčenie pre neprospech
(počet predčasne ukončených študentov v ďalších rokoch štúdia)

-

z toho zanechanie štúdia
(počet predčasne ukončených študentov v ďalších rokoch štúdia)

-

298 / 1061
28,09 %

z toho zmena študijného programu
(počet predčasne ukončených študentov v ďalších rokoch štúdia)

Podiel zahraničných študentov TnUAD z celkového počtu študentov
(počet zahraničných študentov TnUAD/ celkový počet študentov TnUAD; percentuálny podiel)

Podiel študentov TnUAD s iným ako slovenským občianstvom
(počet študentov s iným ako slovenským občianstvom / celkový počet študentov TnUAD; percentuálny
podiel)

Podiel študentov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich v inom ako
slovenskom jazyku z celkového počtu študentov
(počet študentov s iným ako slovenským občianstvom študujúcich v inom ako slovenskom jazyku /
celkový počet študentov TnUAD; percentuálny podiel)

1

111 / 1292
8,59 %
59
41
11
231 / 2353
9,82 %
231 / 2353
9,82 %
10 / 2353
0,42 %

Podiel študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia
(počet študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia / celkový počet študentov TnUAD;
percentuálny podiel)

117 / 2353
4,97 %

Priemerná dĺžka nadštandardnej dĺžky štúdia

1,13

Počet odhalených akademických podvodov

0

- z toho počet plagiátov
Počet študentov, ktorí po kontrole originality záverečnej práce prekročili vo výsledku
z CRZP zhodu viac ako 20 %

0

Počet disciplinárnych konaní študentov na TnUAD

20/593
3,37 %
13

-

z toho vylúčenie zo štúdia

4

-

z toho podmienečné vylúčenie zo štúdia

3

-

z toho pokarhanie

3

Počet absolventov

593

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta
Počet záverečných prác vedených vedúcim záverečnej práce - priemerný
Priemerný počet kreditov za profilové predmety v študijnom programe
Podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov študijného
programu z celkového počtu študentov a miera spokojnosti študentov
(počet študentov zapojených do hodnotenia / počet študentov TnUAD; percentuálny podiel)

Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov
Počet podaných podnetov študentov

3,47
773 / 2353
32,85 %
1,49
0

Ukazovatele výstupu zo vzdelávania
Miera uplatniteľnosti absolventov TnUAD

95,30 %

Miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania TnUAD

1,43

Úspechy a ocenenia študentov
Komentár:

V akademickom roku 2020/2021 získali najvýznamnejšie ocenenia a úspechy nasledovní študenti:
• Susanta Sengupta (FG) - zvíťazil v celoslovenskom kole ECERS Student Speech Contest, ktorá
sa konala v júni 2021 a bude reprezentovať SR v európskom kole ECERS Student Speech Content
v Novom Sade, Srbsko,
• Karolína Agricolová (FPT) – sa umiestnila na 1. mieste na 9. ročníku medzinárodnej súťaže
Módny návrhár, Ružomberok, 25.9.2020.
V akademickom roku 2020/2021 bola taktiež 5 študentom udelená cena rektora, 11 študentom
cena dekana, študenti boli priebežne oceňovaní za vynikajúce študijné výsledky, najlepším študentom
boli priznané prospechové a odborové štipendia. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj študentom,
ktorí súťažili a získali ocenenia za študentskú vedecko-odbornú činnosť. Podrobné informácie sú
sumarizované v pravidelných hodnotiacich správach o realizovaných študijných programoch na
jednotlivých fakultách, resp. celouniverzitných pracoviskách.
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Hlavné závery
Komentár:

K 31.10.2020 študovalo na TnUAD vo všetkých formách a stupňoch štúdia 2353 študentov, z
toho 1891 študentov v dennej forme štúdia a 463 študentov v externej forme štúdia, čo predstavovalo
medziročný nárast počtu študentov o 104, pričom v I. stupni študovalo 1634 (69,44 %), v II. stupni
668 (28,39 % ) a v III. stupni 51 (2,17 %) študentov. Z celkového počtu študentov bolo 231
cudzincov, čo predstavovalo 9,82% podiel. V akademickom roku 2020/2021 riadne ukončilo štúdium
na TnUAD 593 absolventov.
Prepočítaný podiel študentov všetkých súčastí TnUAD, ktorí v prvom roku štúdium predčasne
ukončili bol v akademickom roku 2020/2021 spolu 28,09 %, pričom najčastejším dôvodom
ukončenia ich štúdia bolo vylúčenie pre neprospech (51,68 %). Miera ukončenia štúdia u študentov
TnUAD v ďalších rokoch štúdia bola 8,59 %, pričom u týchto študentov opäť dominovalo vylúčenie
pre neprospech (53,15 %). Pozorovaný trend, ktorý zodpovedal priemerným prepočítaným
výsledkom, bol u študentov prvých aj vyšších ročníkov pozorovaný u všetkých súčastí TnUAD,
výnimkou boli študenti Fakulty zdravotníctva, u ktorých bol podiel vylúčených študentov prvých
ročníkov iba 7,02 % a dominantným dôvodom bolo zanechanie štúdia (96 %) a u vyšších ročníkov
bola miera predčasného ukončenia štúdia iba 1,93 % a všetci študenti, ktorí predčasne ukončili
štúdium ho zanechali.
Počet študentov, ktorí v akademickom roku 2020/2021 prekročili štandardnú dĺžku štúdia bol 117
(4,97 %), pričom priemerná dĺžka nadštandardnej dĺžky štúdia bola 1,13 roka.
V akademickom roku 2020/2021 nebol u študentov odhalený akademický podvod, nakoľko je na
TnUAD v súlade so Študijným poriadkom TnUAD po kontrole originality záverečnej práce vo
výsledku z CRZP striktne sledovaný podiel prekročenia zhody. V akademickom roku 2020/2021 bol
identifikovaný podiel zhody viac ako 20 % u 20 študentov, t.j. u 3,37 % študentov končiacich
ročníkov. Počet disciplinárnych konaní študentov na TnUAD bol spolu 13, pričom 4 študenti boli
následne vylúčení zo štúdia, 3 podmienečne vylúčení a 3 študenti boli pokarhaní.
Z pohľadu analýzy parametrov hodnotenia kvality výučby a učiteľov boli sledované viaceré
parametre. Hodnotenia v tejto oblasti sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnilo spolu 773
študentov, t.j. 32,85 %. Miera spokojnosti študentov bola 1,49, pričom na jednotlivých súčastiach
bola študentami hodnotená v rozmedzí od 1,20 do 1,64. V sledovanom období nebol podaný podnet
od žiadneho študenta TnUAD. Priemerná miera uplatniteľnosti absolventov (KAP) TnUAD dosiahla
hodnotu 95,3 %, pričom 17 študijných programov malo 100% uplatniteľnosť študentov. Miera
spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania bola v sledovanom období 1,43.

Navrhované opatrenia
Komentár:

- pre nasledovné obdobie optimalizovať na fakultách/CUP podiel študentov, ktorí predčasne ukončili
štúdium za súčasnej analýzy aktuálneho stavu
- zvýšiť zapojenosť študentov do hodnotenia kvality výučby a učiteľov aj prostredníctvom
optimalizácie formy a prístupnosti hodnotenia študentom i absolventom
- pokračovať v zapájaní relevantných zainteresovaných
realizácie, hodnotenia i propagácie študijných programov

strán

do

procesu

prípravy,

- 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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