
  
 

Oblasť hodnotenia Aktivita 2018 2019 

 

  

 
 
Vzdelávanie 

Študijné programy – denná forma štúdia (počet) – 1., 2. a 3. stupeň (st.) 7 7   

Študijné programy – externá forma štúdia (počet) – 1., 2. a 3. stupeň 6 6   

Záujem o štúdium – 1. st. – denná forma štúdia (počet): prihlásení / prijatí / zapísaní 363/221/140 381/253/153   

Záujem o štúdium – 1. st. – externá forma štúdia (počet): prihlásení / prijatí / zapísaní 148/146/93 135/129/80   

Záujem o štúdium – 2. st. – denná forma štúdia (počet): prihlásení / prijatí / zapísaní 105/102/99 110/99/94   

Záujem o štúdium – 2. st. – externá forma štúdia (počet): prihlásení / prijatí / zapísaní 35/35/28 16/14/13   

Ponuka certifikovaných interdisciplinárnych kurzov (CIK) 2 2   

Analýza dotazníkov o kvalite výučby a vyučujúcich Realizuje sa Realizuje sa   

 
Študenti 

Podpora vedecko-výskumných aktivít študentov – účasť na ŠVOČ / VCR / MŠ / Cena dekana 14/14/72/14 19/11/70/32   

Podpora mimoškolských aktivít študentov – spolky / šport / umenie 4 5/7   

Zlepšenie podmienok pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami  Realizuje sa Realizuje sa   

 
Doktorandi 

Záujem o štúdium – 3. stupeň (počet): prihlásení / zapísaní – denná forma 12/7 15/8   

Záujem o štúdium – 3. stupeň (počet: prihlásení/zapísaní – externá forma 10/7 7/7   

Podpora vedecko-výskumných aktivít študentov (počet): VVGS / VEGA / KEGA 7/10/0 4/13/0   

Publikačné výstupy podľa kategórií (počet): kategória „A“ /„B“ / „C“ 47/1 38/1   

Podpora zahraničných pobytov (počet): Erasmus+ / zahraničná stáž do 1 mesiaca 2/2 1/1   

 
Internacionalizácia 
(študenti 
a zamestnanci) 
 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus – vycestovaní: štúdium / stáž 19/3 13/4   

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus – prichádzajúci: štúdium / stáž 13/0 8/0   

Počet zamestnancov zúčastnených programu Erasmus – vycestovaní: výučba / školenie 2/4 5/19   

Počet zamestnancov zúčastnených programu Erasmus – prichádzajúci: výučba / školenie 4/2 4/1   

Počet expertov zo zahraničia, ktorí realizovali prednášky, semináre, workshopy  2 11   

INDIKÁTORY  PRE  HODNOTENIE  KVALITY   
NA  PRÁVNICKEJ FAKULTE  UPJŠ V  KOŠICIACH 



 
 
Veda a výskum 
 

Publikačná činnosť  - vedecké práce, kategória „A“ (počet): spolu, v tom: monografie / 
vysokoškolské učebnice / vedecké práce v časopisoch /  publikácie evidované v databázach 
WoS + Scopus 

291/10/0/41/1 236/6/1/47/2   

Publikačná činnosť – odborné práce, kategória „B“ (počet): spolu, v tom: skriptá / odborné práce 
v časopisoch a zborníkoch 

45/0/33 57/2/54   

Publikácie (počet): spolu / z toho CC 360/1 322/2   

Citácie (počet): spolu / z toho evidované CC 533/13 599/37   

Realizácia projektov: Horizont 2020 / ŠF EÚ / APVV / VEGA / KEGA / VVGS 0/3/5/7/0/6 0/2/6/6/0/4   

Zamestnanci Kvalifikačná štruktúra (počet): prof. / doc. / PhD. 6/21/29 8/21/28   

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov (počet): inaugurácie / habilitácie / PhD. 1/2/0 2/2/0   

Implementácia návrhov zamestnancov získaných analýzou dotazníkov spokojnosti Realizuje sa Realizuje sa   

 
Mediálna stratégia 
 

Domáca a Medzinárodná propagácia výsledkov (počet): napr. konferencie, semináre, workshopy 15 9   

Aktivity zamerané na propagáciu štúdia (počet): napr. DOD, veľtrhy, výstavy 8 9   

Aktivity zamerané na propagáciu fakulty (počet) – podujatia pre verejnosť, napr. NV, DU  2 2   

Vnútorný systém 
kvality 

Vnútorný audit v zmysle RR č. 4/2014 a č. 9/2017 o zabezpečení vnútorného systému kvality Realizuje sa Realizuje sa   

Interný audit porovnávania katedier Realizuje sa Realizuje sa   

Zameranie na 
hodnoty 

Podpora hodnotovej orientácie UPJŠ a zvyšovanie kultúry ľudského prostredia Realizuje sa Realizuje sa   

Etický kódex – rovnosť príležitostí, etika vo vedeckej práci  Realizuje sa Realizuje sa   

 
 

Vysvetlivky 

APPV Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

CC Publikácie s citačným indexom  

CIK Certifikované interdisciplinárne kurzy 

DOD Deň otvorených dverí, Otvorená fakulta 

DU Univerzita bez hraníc (Detská univerzita)  

MŠ Motivačné štipendium 

NV Noc výskumníkov 

ŠF EÚ Štrukturálne fondy Európskej únie  

ŠVOČ Študentská vedecká odborná činnosť 

UNIPOC Univerzitné poradenské centrum 

VCR Výročná cena rektora 

VEGA Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 

VVGS Vedecko-výskumná grantová schéma UPJŠ v Košiciach  

KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 


