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Najlepšie výsledky kvality v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti na Slovensku, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

a na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach boli dosiahnuté vo vednej oblasti Filológia (Katedra 

anglistiky a amerikanistiky, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Katedra 

germanistiky, Katedra klasickej filológie). 

Výsledným profilom kvality pre FF UPJŠ v danej vednej oblasti Filológia je hodnotenie: 

• Svetová: 36 % 

• Významná medzinárodná: 52 % 

• Medzinárodná: 8 % 

• Národná: 4 % 

Výsledným profilom kvality pre FF UPJŠ vo vednej oblasti Filozofia a teológia je hodnotenie: 

• Významná medzinárodná: 12 % 

• Medzinárodná: 48 % 

• Národná: 36 % 

• Nezaradené: 4 % 

Výsledným profilom kvality pre FF UPJŠ vo vednej oblasti Historické vedy je hodnotenie: 

• Významná medzinárodná: 48 % 

• Medzinárodná: 44 % 

• Národná: 8 % 

Výsledným profilom kvality pre PF UPJŠ a FF UPJŠ vo vednej oblasti Pedagogické vedy je 

hodnotenie: 

• Významná medzinárodná: 8 %  

• Medzinárodná: 20 %  

• Národná: 16 %  

• Nezaradené: 56 %  

Výsledným profilom kvality pre FF UPJŠ vo vednej oblasti Politické vedy je hodnotenie: 

• Významná medzinárodná: 8 %  

• Medzinárodná: 36 %  

• Národná: 48 %  

• Nezaradené: 8 %  

Výsledným profilom kvality pre FF UPJŠ vo vednej oblasti Psychológia je hodnotenie: 

• Významná medzinárodná: 12 %  

• Medzinárodná: 52 %  

• Národná: 20 %  

• Nezaradené: 16 %  

Výsledným profilom kvality pre FF UPJŠ vo vednej oblasti Sociálna práca je hodnotenie (od 

kategórie svetovej kvality po kategóriu nezaradené): 

• Významná medzinárodná: 8 %  

• Medzinárodná: 68 %  

• Národná: 24 %  
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Výsledky kvality v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach sú indikátorom sily humanitných 

a spoločenských vied (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1  

Umiestnenie vedných oblastí posudzovania FF UPJŠ podľa profilu kvality v referenčnom rámci 

hodnotených pracovísk slovenských verejných vysokých škôl (ďalej len „VVŠ“) a verejných 

výskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) 1 

 

Vedné oblasti posudzovania FF UPJŠ 

Úroveň kvality oblastí posudzovania FF UPJŠ podľa 

profilu kvality v referenčnom rámci: 

verejných vysokých škôl 

(VVŠ) a verejných 

výskumných inštitúcií 

(VVI) 

verejných vysokých škôl 

(VVŠ) 

Filológia 1. miesto (z 18 VVŠ a VVI) 1. miesto (zo 14 VVŠ) 

Filozofia 3. miesto (zo 17 VVŠ a VVI) 3. miesto (zo 16 VVŠ) 

Historické vedy 8. miesto (z 15 VVŠ a VVI) 4. miesto (z 10 VVŠ) 

Psychológia 2. miesto (z 10 VVŠ a VVI) 1. miesto (z 8 VVŠ) 

Sociálna práca 4. miesto (z 9 VVŠ a VVI) 4. miesto (z 9 VVŠ) 

Politické vedy 5. miesto (z 13 VVŠ a VVI) 5. miesto (z 12 VVŠ) 

Pedagogické vedy 6. miesto (z 26 VVŠ a VVI) 6. miesto (z 26 VVŠ) 
1 Metodika  na vyhodnocovanie štandardov, Bratislava, 2022,  čl. 26 

 

Najlepšie výsledky, najvyššiu úroveň kvality sme dosiahli vo vednej oblasti Filológia, v ktorej 

bolo hodnotených 36 vysokoškolských učiteľov, tzn. v personálne najsilnejšom odbore fakulty. 

V referenčnom rámci hodnotených pracovísk slovenských verejných vysokých škôl  

a verejných výskumných inštitúcií sa vedná oblasť posudzovania FF UPJŠ Filológia umiestnila 

na 1. mieste (Tabuľka 1). Na 1. mieste v referenčnom rámci hodnotených pracovísk 

slovenských verejných vysokých škôl sa umiestnila vedná oblasť posudzovania FF UPJŠ 

Psychológia, v ktorej bolo hodnotených 17 vysokoškolských učiteľov (Tabuľka 1). 

 

Vo vednej oblasti Filozofia bolo hodnotených 13 vysokoškolských učiteľov, vo vednej oblasti 

Historické vedy bolo hodnotených 10 vysokoškolských učiteľov, vo vednej oblasti Politické 

vedy bolo hodnotených 8 vysokoškolských učiteľov a vo vednej oblasti Sociálna práca bolo 

hodnotených 8 vysokoškolských učiteľov. Aj personálne slabšie vybavené vedné oblasti FF 

UPJŠ preukázali svoj tvorivý, rozvojový potenciál (Tabuľka 1). 

 

Pomer pozornosti, ktorú venujeme rozvoju vedných oblastí na Filozofickej fakulte 

a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a tvorivej činnosti, ktorá je zaraďovaná do vednej 

oblasti Pedagogických vied, v ktorej bolo hodnotených 26 vysokoškolských učiteľov, je 

výzvou budúcnosti. 

 

Košice 7. 2. 2023        prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

dekanka FF UPJŠ 

 

 

 


