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Cieľom hodnotenia výsledkov výskumu na fakulte/VŠ
je identifikácia a hodnotenie excelentného výskumu

vo vzťahu k medzinárodným štandardom

V tom je zhoda s REF
a mnohými podobnými národnými systémami

Cieľom teda nie je
plošné hodnotenie všetkých výsledkov výskumu na VŠ



V súlade s REF je cieľom hodnotenia
identifikácia kvality výskumu na týchto úrovniach

z hľadiska originality, významu, presnosti a dôslednosti:

**** – svetová špička
*** – medzinárodne excelentný
** – medzinárodne uznávaný
* – národne uznávaný

Hodnotenie úrovní výskumu
vo vedných odboroch a v umení na fakulte/VŠ

by mohlo byť podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov
z čiastky vymedzenej ministerstvom



Hodnotenie vykoná hodnotiaci panel

Základným princípom hodnotenia vedných odborov
je citlivá kombinácia

peer review posudzovania
a nevynechateľných scientometrických údajov

Základným princípom hodnotenia umeleckých a umenovedných odborov
je citlivé peer review posudzovanie výstupov,

ich dopadov a autorov výstupov

Hodnotenie zohľadňuje
špecifiká vedných, umeleckých a umenovedných odborov



Odporúčaným hodnotením obdobím je 6 rokov

Hodnotenie by mohlo predchádzať inštitucionálnu akreditáciu,
aby mohli byť výsledky hodnotenia výskumu
podkladom pre inštitucionálnu akreditáciu



VŠ/fakulta identifikuje vedné odbory, v ktorých realizuje výskum

V každom identifikovanom vednom odbore
VŠ/fakulta identifikuje

výskumné tímy alebo jednotlivcov,
ktoré/ktorí môžu predložiť publikácie a výstupy výskumu

podľa špecifikácie pre druh vedného odboru

Posudzované publikácie a výstupy
nebudú hodnotené podľa kvality publikačného média

(časopisu, vydavateľstva, konferenčného zborníka)

Hodnotené budú podľa ich významu
a podľa odozvy a impaktu, ktorý vyvolajú



Podklady sa predkladajú v kategóriách A, B, C, D a E

Kategórie A, B a C sú špecifické pre skupiny vedných odborov, t.j., pre
• prírodné, lekárske a technické vedy
• spoločenské a behaviorálne vedy
• humanitné vedy
• umenie a vedy o umení

Kategórie D a E sú spoločné pre všetky skupiny vedných odborov



VŠ/fakulta identifikuje výskumné tímy alebo jednotlivcov vo vednom odbore

Každý identifikovaný tím/jednotlivec predloží:

A. Identifikácia výskumného tímu / jednotlivca

 menný zoznam
 výskumný profil

B1. Scientometricky klasifikovateľné výstupy výskumu

 (zaokrúhľuje sa nadol) celoživotne najvýznamnejších publikácií 
a zoznamy WOS citácií (s vylúčením autocitácií) k týmto publikáciám;
na každú publikáciu musí byť najmenej            WOS citácií

 najvýznamnejších publikácií za hodnotené obdobie;
na každú publikáciu musí byť najmenej            WOS citácií

2 1N +

CLI
2N

B2. Scientometricky klasifikovateľné výstupy začínajúceho tímu/jednotlivca

 najvýznamnejších publikácií za hodnotené obdobie;
na každú publikáciu musí byť najmenej            WOS citácií

CEP

2N
CEP

Prírodné, lekárske a technické vedy



Prírodné, lekárske a technické vedy

C. Iné dokumentovateľné výstupy výskumu – voliteľné
(nenahrádzajú výstupy špecifikované v B1 a B2), maximálne 4

príklady:
 realizované národné patenty
 realizované medzinárodné patenty
 zavedené liečebné postupy
 zavedené technologické postupy

D. Dokumentovateľný dopad výskumu na ekonomiku, kultúru a spoločnosť podporený 
excelentným výskumom – voliteľné

príklady:
 dokumentácia efektu na ekonomiku
 dokumentácia efektu na kultúru
 dokumentácia efektu na spoločnosť
 štúdia dopadu (max. 1800 znakov textu) v prípade umenia a vied o umení

E. Indikátory prostredia a udržateľnosti kvality výskumu – povinné

 podiel na výučbe, vedecká/umelecká škola
 počet skončených doktorandov vyškolených členmi tímu/jednotlivcom

a najvýznamnejšia publikácia každého doktoranda
 iné údaje dokumentujúce udržateľnosť výskumu
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