INDIKÁTORY VÝKONNOSTI
pre kľúčové procesy nasmerované na plnenie
stratégie
Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
na roky 2018 a 2019
Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy na Technickej fakulte Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite (ďalej len „TF SPU v Nitre“, resp. „fakulta“) boli vypracované
na základe „Akčného plánu zlepšovania kvality vzdelávania na TF SPU v Nitre na roky 2018 a
2019“ a sú v súlade s indikátormi výkonnosti pre kľúčové procesy na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Manažérske procesy
Vodcovstvo:
1. aktualizácia „Politiky kvality“ a „Cieľov kvality“ na fakulte v dvojročných intervaloch,
2. samohodnotenie na fakulte ukončené vypracovaním samohodnotiacej správy
a akčného plánu zlepšovania kvality vzdelávacieho procesu v dvojročných intervaloch.

Hlavné procesy
Vzdelávanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

celkový počet študentov študujúcich na všetkých troch stupňoch štúdia,
počet zahraničných študentov študujúcich na všetkých troch stupňoch štúdia,
počet študentov so špecifickými potrebami,
študijný priemer študentov v I. a II. stupni štúdia,
úspešnosť štúdia študentov po prvom roku štúdia,
počet ukončených študentov (absolventov) na všetkých troch stupňoch štúdia,
počet uchádzačov o štúdium,
počet vydaných učebných textov (monografie, učebnice, skriptá) v prepočte na
jedného učiteľa,
9. počet vedeckých článkov doktorandov publikovaných vo vedeckých časopisoch
v prepočte na jedného doktoranda,
10. počet citácií doktorandov v prepočte na jedného doktoranda,
11. počet učiteľov a ich kvalifikačná štruktúra,
12. percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií učiteľov,
13. veková štruktúra (priemerný vek) profesorov, docentov a odborných asistentov,
14. počet študentov na jedného učiteľa,
15. počet kurzov rozširujúcich vedomosti a zručnosti študentov,
16. počet študentov, ktorí sa zúčastnili na kurzochv rozširujúcich vedomosti a zručnosti
študentov,
17. počet online kurzov,
18. počet výberových prednášok z externého prostredia,
19. počet zmlúv s externými organizáciami zabezpečujúcich prax štrudentov,
20. počet exkurzií pre študentov,
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21. počet študentov zúčastnených na exkurziách,
22. počet študentov, ktorí absolvovali študijný pobyt v zahraničí,
23. počet učiteľov, ktorí absolvovali študijný (pracovný) pobyt v zahraničí,
24. počet riešených vzdelávacích projektov (domácich a medzinárodných) a ich finančné
krytie na jedného učiteľa.

Výskum a vývoj:
1. celkový počet riešených výskumných projektov (domácich a medzinárodných) a ich
finančné krytie,
2. počet schválených výskumných projektov z navrhnutých projektov a ich finančné
krytie,
3. počet riešených výskumných projektov na jedného učiteľa,
4. počet vedeckých článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch v prepočte na
jedného učiteľa (vedecké články v karentovaných časopisoch a databázach SCOPUS),
5. počet citácií v zahraničných a v domácich publikáciách registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS v prepočte na jedného učiteľa,
6. počet schválených patentov a úžitkových vzorov v prepočte na jedného učiteľa,
7. počet podaných, schválených a riešených projektov v rámci programu Horizont 2020
v prepočte na jedného učiteľa a ich finančné krytie,
8. počet recenzií vedeckých príspevkov a monografií, ktoré uskutočnoli zamestnanci
fakulty,
9. počet zúčastnených zamestnancov fakulty na medzinárodných kongresoch
a konferenciách doma/v zahraničí,
10. počet zorganizovaných vedeckých podujatí domácich/medzinárodných,
11. počet zorganizovaných odborných podujatí domácich/medzinárodných.

Podnikanie:
1.
2.

výška získaných finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti,
výška získaných finančných mimorozpočtových prostriedkov (vlastné prostriedky).

Podporné procesy
Študentské domovy:
1. percento ubytovaných študentov fakulty, z počtu žiadostí o ubytovanie,
2. percento ubytovaných študentov fakulty, z počtu študujúcich študentov v dennej
forme.

V Nitre, 13. 3. 2018
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
dekan TF SPU v Nitre
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