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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

            Košice, 4. december 2014 

 
UPJŠ v Košiciach sa posunula vyššie v zozname 500 najlepších univerzít v Európe! 
   

Podľa rankingu univerzít University Ranking by Academic Performance (URAP) 2014 

zverejneného 12.11.2014 na web stránke www.urapcenter.org/2014/ sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach (UPJŠ) na základe výkonov vo vede evidovaných v databáze Web of Science (WoS) 

umiestnila na 3. mieste na Slovensku za Univerzitou Komenského v Bratislave a tesne za Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave.  

UPJŠ bola hodnotená na 442. mieste v Európe a na 1072. mieste na svete. Celkovo bolo 

hodnotených 2 500 univerzít z celého sveta, pričom tento počet zodpovedá približne 10 % svetových 

vysokoškolských inštitúcií, viď: http://www.urapcenter.org/2014/index.php.  Do uvedeného hodnotenia 

sa spomedzi slovenských univerzít dostali ešte Technická univerzita v Košiciach (1597. miesto vo svete) 

a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (1956. miesto vo svete).  

 

„UPJŠ, ako klasická univerzita s počtom študentov pohybujúcim sa okolo 8 000 a počtom 

tvorivých zamestnancom približne 780, nepatrí medzi veľké univerzity, čo nás pri hodnotení v 

niektorých rankingoch oproti veľkým univerzitám môže znevýhodňovať. Umiestnenie v top trojke 

slovenských univerzít nás teší o to viac, že UPJŠ zaznamenala spomedzi slovenských univerzít 

najvýraznejší posun oproti predchádzajúcemu hodnoteniu (478. miesto v Európe a 1232. miesto vo 

svete). To potvrdzuje význam vedy v práci tvorivých zamestnancov a študentov UPJŠ a súčasne už 

tradičné výskumné zameranie UPJŠ“, hovorí rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

 

Významné postavenie vedy a výskumu na UPJŠ konštatoval aj prorektor pre vedu a výskum 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.: „Výskumný charakter 

našej univerzity potvrdzuje fakt, že tvoriví zamestnanci a študenti UPJŠ publikovali v roku 2013 

takmer 13 % všetkých karentovaných publikácií, ktoré vznikli na vysokých školách v rámci SR, 

pričom na UPJŠ študuje iba 5 % všetkých vysokoškolských študentov v rámci SR“.  

 

 

Poradie v Európe Názov univerzity Poradie vo svete 

206 Univerzita Komenského v Bratislave 495 

413 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1004 

442 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1072 

 Tabuľka: University Ranking by Academic Performance (URAP) 2014 

 

 

POZNÁMKA:   Tlačovú správu nájdete archivovanú na:  www.upjs.sk 
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