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Unikátna štúdia v rámci projektu RIFIV pomôže absolventom  

UPJŠ v Košiciach pri uplatnení na trhu práce 

V stredu 30. apríla 2014 sa uskutočnilo odovzdanie odbornej štúdie v rámci 

celouniverzitného projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora 

interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“. 

Strategickým cieľom projektu RIFIV je rozvíjať inovatívne formy vzdelávania  

a vytvoriť interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ 

v Košiciach. Projekt financovaný z operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného  

zo zdrojov Európskej únie začal 1. novembra 2013 a potrvá do 31. októbra 2015.  

Impulzom pre projekt RIFIV bola potreba inovácie študijných programov  

na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom  

aj doktorandskom), nutnosť prispôsobenia metodík súčasným potrebám a snaha dosiahnuť 

vysoký stupeň interdisciplinarity vo vzdelávacom procese na základe súčasných trendov, 

najmä podľa požiadaviek študentov a praxe.  

Štúdiu vypracovala spoločnosť PERSON s.r.o. pôsobiaca v oblasti personálnej 

podpory trhu za účelom porovnania profilu absolventov UPJŠ v Košiciach s potrebami trhu 

práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých 

stupňoch štúdia a subjektov UPJŠ na základe zrealizovaného prieskumu.  

 

Foto z odovzdania odbornej štúdie:– zľava PhDr. Eva Sklenárová (PERSON, s.r.o),  

prorektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a Mgr. Petra Helcmanovská (PERSON, s.r.o.) 



„Výsledky tejto štúdie prispejú k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu využívaniu 

kvalifikačného potenciálu mladej vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily a k zmapovaniu 

štrukturálnych disproporcií medzi ponukou tejto pracovnej sily, teda vyštudovanými 

vysokoškolsky vzdelanými mladými ľuďmi a potrebami trhu práce. Prispejú tiež  

ku skvalitneniu štúdia na UPJŠ užším prepojením obsahu trojstupňového vzdelávania 

zahŕňajúceho bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň, s potrebami ekonomiky  

a trhu práce a k lepšej pripravenosti mladých ľudí pre trh práce aj v oblasti kompetenčných 

zručností, najmä pokiaľ ide o rozvoj ich jazykových, komunikačných a manažérskych 

zručností a schopností podporujúcich podnikateľské aktivity. Vypracovaná štúdia umožní 

komplexnejšie podchytiť aj túto problematiku a prijať opatrenia na formovanie potrebných 

zručností v rámci študijných programoch UPJŠ,“ hovorí odborný garant projektu  

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.a prorektor UPJŠ v Košiciach pre vysokoškolské vzdelávanie 

a informačné technológie, ktorého teší pozitívne hodnotenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach v odbornej štúdii nazvanej „Porovnanie profilu absolventov UPJŠ s potrebami 

trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých 

stupňov štúdia a subjektov UPJŠ“, kde sa okrem iného uvádza:  

      „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá patrí k najstarším  

a najkvalitnejším klasickým univerzitám na Slovensku, nabrala v posledných rokoch 

obrovské obrátky nielen v otázke vybavenosti, ale aj zlepšenia podmienok štúdia. Vďaka 

štrukturálnym fondom a množstvu realizovaných projektov sa jej podarilo zrekonštruovať 

významnú časť budov a zároveň vybaviť priestory najmodernejšou audiovizuálnou  

a prístrojovou technikou. Študenti i vedeckí pracovníci ju majú k dispozícií nielen  

na prírodovedných pracoviskách, ale vlastné a veľmi dobre vybavené laboratória majú  

aj študenti humanitných smerov. To všetko sa reálne odrazilo na vedeckovýskumných 

výsledkoch univerzity, ktoré sú natoľko výrazné, že UPJŠ vďaka nim dosiahla najväčší 

medziročný nárast štátnej dotácie pre vysoké školy.“ 

 

      Ako konštatuje konateľka personálnej agentúry PERSON Mgr. Petra Helcmanovská, 

v rámci  prieskumu oslovili okrem 629 študentov a 327 absolventov aj 52 firiem pôsobiacich 

v tomto regióne, pričom výsledok porovnania profilu študentov a absolventov UPJŠ 

s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti je pre UPJŠ v Košiciach veľmi priaznivý. 

 

      „Z výsledku nášho prieskumu vyplýva, že štúdium na UPJŠ v Košiciach je pre študentov 

veľmi zaujímavé, pretože cieľom univerzity nie je produkcia diplomov, ale kvalitná 

príprava študentov na reálnu prax. Za silné stránky UPJŠ považujem okrem iného 

jazykovú vybavenosť absolventov a vysokú počítačovú gramotnosť, čo je dobrým 

predpokladom nielen pre uplatnenie sa v aktuálne personálne nenasýtenom IT sektore,  

ale aj v iných odboroch. O kvalitnej príprave študentov tejto univerzity pre prax svedčí  

aj okamžitá 74-percentná zamestnanosť jej absolventov – UPJŠ neprodukuje absolventov 

pre úrady práce, ale odborníkov, ktorí majú svoju cenu na trhu práce,“ poznamenáva ďalšia 

konateľka PERSON, s.r.o PhDr. Eva Sklenárová. Zdôrazňuje tiež prím Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach v medziodborovom štúdiu, ktoré ešte výrazne posilní rozbehnutý 

projekt RIFIV a mimoriadne oceňuje otvorenie SAP akadémie na Prírodovedeckej fakulte 

UPJŠ v Košiciach, ktoré umožní koncepčné, efektívne a vysoko odborné vzdelávanie SAP 

špecialistov v úzkej spolupráci s IT spoločnosťami pôsobiacimi v tomto regióne.  

 

Akadémia bude poskytovať svoje služby predovšetkým pri výchove budúcich 

zamestnancov IT sektora a generovať ročne niekoľko sto nových IT špecialistov kvalitne 

pripravených pre prácu so systémom SAP. 

 

 



 

Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: 0905 355 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk, web: www.upjs.sk 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1959 ako druhá 

univerzita na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS 

a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít 

v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt - Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, 

Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 219 študijných programov v dobrej skladbe 

bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií.  

 

 

POZNÁMKA: Túto tlačovú správu nájdete na: www.upjs.sk 

 

Informácie o cieľoch, aktivitách, realizácii projektu, o jeho priebežných výstupoch 

a výsledkoch  sú dostupné na webovej stránke projektu: http://rifiv.ccv.upjs.sk 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 

 
 

 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová, 

                            hovorkyňa 
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