
podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS'

Rebríček študijných programov vysokej školy IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.:

Denná forma štúdia

719 0000 00 až 719 9999 99v prijímacom konaní v roku  2021

str. 1  z  1Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý

prihlášky
Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

zápisprijatie

zPpgr55, verzia 2.45, 64 bit, tlač 14.06.2022

P     o      č      e      t

číslo

Por.
%

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

  323   205   177   Ľudské zdroje a personálny manažment - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčín1 . 63,5

   85    70    64   Servis a opravy automobilov - Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín2 . 82,4

  137    99    61   Ošetrovateľstvo - Fakulta zdravotníctva, Trenčín3 . 72,3

  192    93    59   Fyzioterapia - Fakulta zdravotníctva, Trenčín4 . 48,4

   85    57    54   Politológia - Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín5 . 67,1

   58    51    47   Špeciálna strojárska technika - Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín6 . 87,9

   49    33    27   Verejná správa - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčín7 . 67,3

   45    37    23   Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - Fakulta zdravotníctva, Trenčín8 . 82,2

   27    22    22   Počítačová podpora materiálového inžinierstva - Fakulta priemyselných technológií, Púchov, Púchov9 . 81,5

   23    21    17   Verejné zdravotníctvo - Fakulta zdravotníctva, Trenčín10 . 91,3

   24    20    16   Materiálové inžinierstvo - Fakulta priemyselných technológií, Púchov, Púchov11 . 83,3

   12    10     8   Textilná technológia a návrhárstvo - Fakulta priemyselných technológií, Púchov, Púchov12 . 83,3

    7     0     0   Automobilové inžinierstvo - Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín13 . 0

utorok, 14. jún 2022 ,  10:16:06 hod  

1 067

  718

  575

spolu:

Vysvetlivky k stĺpcom  :

prihlášky - počet prijatých prihlášok od uchádzačov; jedna prihláška mohla byť zaregistrovaná viackrát a to v prípade, že škola umožňovala na jednej prihláške prihlásiť sa uchádzačovi na viacej študij -
   ných programov,pričom priebeh prijímacieho konania i jeho vyhodnotenie boli u nich nezávislé

prijatie - počet kladne vybavených prihlášok, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý

zápis - počet zápisov prijatých uchádzačov na štúdium do 1. ročníka, pričom každý uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát sa na štúdium zapísal

 % - percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok

67,3

 x - zápis hodnoty nie je možný z logických dôvodov

  Stav, keď počet prijatí (kladne vybavených prihlášok) prevýši počet prihlášok vyplýva z toho, že niektorí uchádzači boli prijatí, ale na iný študijný program, či inú formu štúdia, 

 než ako sa  v prihláške hlásili.


