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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala s realizáciou 

aktivít projektu RIFIV zameraného na rozvoj inovatívnych foriem 
vzdelávania a podporu interdisciplinarity štúdia 

UPJŠ v Košiciach začala 1. novembra 2013 s realizáciou aktivít celouniverzitného projektu 
"Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“ v rámci operačného programu Vzdelávanie 
spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Projekt potrvá do 31. októbra 2015 a jeho 
strategický cieľ je rozvíjať inovatívne formy vzdelávania a vytvoriť interdisciplinárny 
charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ v Košiciach.  

Finančné prostriedky v hodnote 1 406 310 eur budú použité na: tvorbu a inováciu 145 
študijných programov na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ; tvorbu 59 vysokoškolských 
učebníc, učebných textov, skrípt, manuálov, zborníkov a podporných študijných materiálov 
realizáciu odborných praxí a exkurzií na Slovensku aj v zahraničí organizáciu 2 ročníkov 
podujatia Jarná škola doktorandov UPJŠ vypracovanie odbornej štúdie za účelom porovnania 
profilu absolventov UPJŠ s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti tvorbu 
12 interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce 
nákup odbornej literatúry inováciu vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami 
a multifunkčnými zariadeniami a modernizáciu laboratórií a učební didaktickým vybavením. 

„Akceptovaním princípov boloňského procesu sa Slovensko zaviazalo transformovať svoj 
vzdelávací proces tak, aby vyšlo v ústrety trendom zabezpečujúcim dlhodobú 
konkurencieschopnosť a neustály rozvoj našej vedomostnej spoločnosti. V tomto procese 
majú dôležité postavenie aj takzvané klasické univerzity, pretože môžu vytvárať podmienky 
pre získanie univerzálneho vzdelania najmä na 1. stupni s následným zvyšovaním 
špecializácie na 2.  a 3. stupni vzdelávania. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
patrí k dominantám vzdelávania slovenského vysokoškolského priestoru vo vedných 
odboroch príznačných pre ‚klasické‘ univerzity, predovšetkým v humanitných, 
prírodovedných, právnych a medicínskych odboroch a poskytuje trojstupňové vzdelávanie 
v duchu Bolonskej deklarácie,“ hovorí odborný garant projektu prof. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc., prorektor UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie, podľa 
ktorého univerzita a jej súčasti vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa študenti počas 
vzdelávacieho procesu stretávali so špičkovou experimentálnou prístrojovou technikou, 
najnovšími informačno-komunikačnými technológiami a inovatívnymi metódami 
vzdelávania. 

Odborné aktivity projektu RIFIV smerujú predovšetkým k pružnému reagovaniu fakúlt UPJŠ 
v Košiciach na požiadavky trhu práce, s čím súvisí potrebná zmena v študijných programoch 
a prístupoch k sprístupňovaniu poznatkov, i udržaniu vedeckého charakteru doktorandského 
štúdia, čo patrí k prioritám Dlhodobého zámeru UPJŠ v Košiciach.  
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 „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. Projekt má dve cieľové k skupiny – do prvej 
patrí desať našich vysokoškolských učiteľov a do druhej 790 študentov, pričom výstupy 
projektu budú po jeho ukončení projektu využívať aj učitelia a študenti, ktorí do neho 
neboli priamo zapojení. Taktiež zakúpené prostriedky na podporu výučby budú aktívne 
využívané pri sprístupňovaní poznatkov a stanú sa súčasťou odbornej prípravy študentov 
a učiteľov,“ vysvetľuje prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Dodáva, že odborné aktivity projektu 
a ich čiastkové činnosti sú postavené tak, aby rozšírili kompetencie študentov všetkých troch 
stupňov štúdia na všetkých organizačných zložkách univerzity s cieľom lepšieho uplatnenia 
budúcich absolventov na trhu práce alebo v systéme ďalšieho vzdelávania. Aktivity projektu 
preto podporujú prepojenie UPJŠ s inštitúciami v praxi smerujúce k formovaniu profilu 
absolventa. 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

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: http://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 

RNDr. Jaroslava Oravcová 
hovorkyňa 


