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VTC formuláre vypĺňa každý z trojice garant + dvaja spolugaranti študijného programu
(zoznam je na webe v časti akreditácia 2022)
VTC formuláre vyplnené jednou osobou sa uvádzajú len raz (t. j. tie isté formuláre sa
použijú pri všetkých študijných programoch, v ktorých je osoba v pozícii garanta alebo
spolugaranta)
každý výstup je potrebné uviesť do samostatného formulára, teda za jednu osobu 5
samostatných formulárov a za študijný program teda 15 výstupov
formulár je potrebné vyplniť v tom istom súbore v slovenskom aj anglickom jazyku (v
každom riadku cez lomku po slovensky/po anglicky)
odporúčame najskôr vyplniť VUPCH; VTC vyplniť pre tie výstupy, ktoré si garanti uvedú do
VUPCH tlačiva, a to tak, aby z týchto 5 najlepších výstupov uviedol garant/spolugarant
aspoň 2 výstupy z obdobia posledných 6 rokov (2016-2021) (podľa čl. 7, ods. 2.a)
Štandardov pre študijný program)
ID konania a kód VTC sa nevypĺňajú
OCA4. - odkaz na Register zamestnancov VŠ (Register zamestnancov - verejné vyhľadávanie
(portalvs.sk)), kde je potrebné vyhľadať svoje meno a tento odkaz skopírovať a vložiť do
formulára
(príklad
správneho
formátu
vloženia
odkazu:
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5344)
OCA5. - oblasť posudzovania – uvádza sa názov/názvy študijných programov, v ktorých
učiteľ pôsobí v trojici garantov (podľa zoznamu na webe v časti Akreditácia 2022)
OCA6. - potrebné vybrať kategóriu z ponuky formulára
OCA8. a OCA9. - publikácie v CREPČ (http://cms.crepc.sk/) sú rozdelené do dvoch
samostatných databáz podľa rokov:
o publikácie do roku 2017: CREPČ 1 (OPAC) - vyhľadávanie
o publikácie od roku 2018: CREPČ 2 - vyhľadávanie
o ID záznamu sa líši podľa toho, v ktorej databáze je publikácia v CREPČ evidovaná:
o databáza do roku 2017:
 v ID zázname je uvedená skratka inštitúcie a číslo (napr.
UK.Bratislava.vtls000222532)
 ako hyperlink, ktorý sa uvádza v OCA.9 je potrebné skopírovať www adresu
zo stavového riadku (obr. 1)
o databáza od roku 2018:
 v ID zázname sú uvedené iba čísla (napr. 162687)
 ako hyperlink, ktorý sa uvádza v OCA.9 je potrebné skopírovať odkaz priamo
zo záznamu (obr. 2)
OCA10. až OCA15. - vypĺňajú sa iba v prípade, ak publikácia nie je registrovaná v
databázach CREPČ
OCA.10 – je možné uviesť odkaz na publikácie v EVIPUBE alebo inej databáze
OCA.11 – formát záznamu podľa CREPČ napr. Whole Genome Sequencing in the
Management of Non-Tuberculous Mycobacterial Infections / Dohál, Matúš; Porvazník,
Igor; Solovič, Ivan; Mokrý, Juraj – DOI 10.3390/microorganisms9112237. – SCIE ; WOS CC ;
SCOPUS . In: Microorganisms [elektronický dokument] . ISSN (online) 2076-2607. – Roč. 9,
č. 11 (2021), art. no. 2237, s. [1-15] [online]
OCA.12 – je potrebné vybrať z predvolenej ponuky formulára
OCA.13 – odkaz na web stránku, na ktorej je výstup sprístupnený ako plný text

-

OCA.14 – charakterizovať autorský vklad, možné doplniť aj o % podiel
OCA.15 – pri publikáciách sa nevypĺňa (viď poznámka 8 vo formulári)
OCA.16 - Uvádza sa v prípade, ak je výstup uverejnený v inom ako anglickom jazyku.
OCA.17 – uviesť maximálne 5 ohlasov na výstup
OCA.18 a 19 – charakterizovať dopady výstupu na spoločensko-hospodársku prax a na
vzdelávací proces – kľúčové pre posúdenie kvality výstupu a prínosu pre garantovanie
študijného programu

Obr. 1 – CREPČ 1 - OPAC

Obr. 2 – CREPČ 2

