Dlhodobý zámer rozvoja Filozofickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na obdobie 2016 – 2019

Úvod
Filozofická fakulta univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) bola
znovuzaložená 1. januára 2007, t. j. po desiatich rokoch od rozdelenia Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach na UPJŠ v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. Po piatich rokoch
svojej existencie sa stala lídrom medzi fakultami skupiny Filozof (ARRA, 2011). FF UPJŠ
zastáva vedúcu pozíciu medzi filozofickými fakultami v oblasti vedy a výskumu (ARRA,
2014).
Kvalita vedeckovýskumnej činnosti a kvalifikačnej štruktúry katedier FF UPJŠ umožnila
pripraviť a postúpiť 94 žiadostí o KA 2014 vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia
a 7 žiadostí o habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.
Silnou stránkou fakulty je jej vedeckovýskumný potenciál vo všetkých štyroch oblastiach
výskumu (pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, historické a
etnografické vedy) a nadväzujúca flexibilná, široká paleta jednoodborových,
medziodborových, učiteľských a doktorandských študijných programov. Kvalitu
poskytovaného vzdelávania dopĺňajú kvalifikačné kurzy v oblasti jazykovej prípravy a v oblasti
soft skills, ktoré zvyšujú šancu našich absolventov uplatniť sa na trhu práce. Indikátormi kvality
výkonov v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti, ktoré FF UPJŠ sleduje, sú náročné
kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní.
Slabými stránkami je celkovo klesajúci počet uchádzačov o vysokoškolské štúdium a s tým
súvisiace rozpočtové kritériá Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, ako aj nedostatočné možnosti získania nevyhnutných grantových prostriedkov na
rozvoj vedeckovýskumnej činnosti.
Cieľom fakulty na najbližšie obdobie bude
 podpora vysokej úrovne vedeckovýskumnej činnosti, prezentovanie výsledkov
skúmania predovšetkým v karentovaných časopisoch, v časopisoch evidovaných v
medzinárodných databázach a v monografiách,
 zapojenosť všetkých učiteľov a doktorandov do riešenia vedeckých projektov,
 sledovanie publikačných kritérií doktorandov, ktorých naplnením bude podmienené
ukončenie doktorandského štúdia,
 angažovanie sa v práci grantových agentúr, skupinách Akreditačnej komisie s cieľom
posilňovania pozície a finančnej podpory humanitného a spoločenskovedného
skúmania a vzdelávania.
Vedenie FF UPJŠ stanovilo na nasledujúce štvorročné obdobie strategické ciele v oblasti
vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodných vzťahov, v rozvojovej a investičnej
oblasti a v oblasti organizácie a riadenia.

V oblasti vzdelávania
1. Rozhodujúcu pozornosť sústrediť na kvalitnú realizáciu študijných programov vo vzťahu
ku kritériám komplexnej akreditácie.
2. Kontinuálne hodnotiť odborno-personálnu, časovo-organizačnú a ekonomickú kvalitu
realizácie študijných programov (s ohľadom na klesajúci počet študentov na jedného
učiteľa).
3. Priebežne hodnotiť kvalitu realizácie študijných programov a výučby z pohľadu
študentov v úzkej spolupráci so študentskou časťou AS FF UPJŠ a Študentskou radou
FF UPJŠ, pomáhať pri organizačnom zabezpečení hodnotenia výučby a vyhodnocovať
závery.
4. Posilniť perspektívu garantovania už schválených i potenciálne nových študijných
programov v strategickom zámere mať na každej katedre ponúkajúcej jednoodborové
študijné programy najmenej dvoch profesorov a štyroch docentov v perspektíve piatich
rokov.
5. Zvyšovať garančný potenciál pracovníkov fakulty s cieľom realizovať všetky stupne
kvalifikačného rastu (doktorandské štúdium, habilitačné konanie, konanie na
vymenúvanie profesorov) vo všetkých študijných odboroch.
6. Každá katedra spracuje svoj vlastný plán kvalifikačného rastu s cieľom zvyšovať rastúci
podiel nových učiteľov s vedecko-pedagogickou hodnosťou profesor, docent a vedeckou
hodnosťou PhD.
7. Každý profesor a docent v profilujúcich disciplínach, ktoré osobne zabezpečuje, spracuje
vlastnú učebnicu alebo sa bude podieľať na spracovaní učebnice autorov s presahom FF
UPJŠ.
8. Hodnotiť normatívno-organizačné východiská mobilít študentov vo vzťahu k explicitne
formulovaným možnostiam a podmienkam kontinuity štúdia a ukončenia štúdia
študentov uchádzajúcich sa o pobyt na zahraničných univerzitách.
9. Stanoviť povinnosť pre každého doktoranda absolvovať zahraničný študijný pobyt.
10. V doktorandskom štúdiu posilniť teoreticko-metodologický základ prípravy
doktorandov.
11. Prehodnocovať plán prijímania študentov (počet prihlásených atď.) so zachovaním
úrovne kvality štúdia.
12. Stabilizovať rozvrh hodín v súčinnosti s inými organizačnými jednotkami UPJŠ.
13. Vylepšovať a podľa potreby dopĺňať študijnú legislatívu.
14. Naďalej precizovať prácu s Akademickým informačným systémom, podávať návrhy na
jeho vylepšenie a prispôsobenie špecifickým potrebám.
15. Podporovať prípravu a realizáciu domácich a zahraničných projektov v oblasti
vzdelávania, poskytovať personálny a organizačno-administratívny servis učiteľom.
16. Rozvíjať systém propagácie štúdia a prezentovania atraktívnosti štúdia pre domácich a
zahraničných študentov, zintenzívniť mediálne výstupy, aktívne komunikovať so
strednými školami, vyhľadávať talentovaných študentov.

17. Priebežne posudzovať a posilňovať konkurencieschopnosť fakulty vo vzdelávacej
činnosti v národnom aj medzinárodnom kontexte, podporiť zvýšenie počtu zahraničných
študentov.
18. Zdokonaliť elektronizáciu prijímacieho konania.
19. Vylepšovať kvalitu uvádzania študentov do štúdia prostredníctvom tútorov a
informačného zabezpečenia štúdia zo strany fakulty a katedier, zároveň čo najviac
minimalizovať nadbytočnú študijnú agendu.
20. Podporovať prácu Študentskej rady FF UPJŠ v prospech propagácie štúdia a rozvoja
kvality a kultúry manažovania štúdia a mimoškolských, umeleckých aktivít študentov
(špeciálne v priestoroch budovy Minerva).
21. Inštitucionalizovať psychologické a sociálne poradenstvo pre vysokoškolákov na fakulte
v nadväznosti na UNIPOC, zdokonaľovať servis pre študentov so špecifickými
potrebami.
22. Podporovať cudzojazyčné vzdelávanie študentov a učiteľov fakúlt UPJŠ v prospech
rozvíjania ich jazykových znalostí najmä akademického a odborného cudzieho jazyka.
23. Iniciovať a rozvíjať spoluprácu s praxou, monitorovať požiadavky praxe a uplatniteľnosť
absolventov na trhu práce. Vyžadovať aktívnu spoluprácu katedier s absolventmi FF
UPJŠ na aktivitách a podujatiach katedier a FF UPJŠ.
24. Podporovať vznik kvalitných a potrebných študijných programov, zvlášť s dôrazom na
internacionalizáciu štúdia (spoločné študijné programy), vytvárať podmienky na
zachovanie a rozvoj medzifakultného štúdia.
25. Podporovať prácu vysokoškolských učiteľov fakulty v pracovných skupinách
grantových agentúr, Akreditačnej komisie, v expertných komisiách MŠVVaŠ SR,
Odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu
a vývoja, Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu, Ministerstva spravodlivosti SR v
oblasti vzdelávania a výskumu, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
26. Motivovať prácu najkvalitnejších študentov prostredníctvom štipendií, cien a zapojenia
do vedeckovýskumných aktivít.
27. Napomáhať propagáciu a rozvoj moderných metód v kontaktnej výučbe aj dištančnom
vzdelávaní. Iniciovať a rozvíjať využívanie univerzitného LMS (Moodle).
28. V súčinnosti s inými zložkami univerzity (Univerzitná knižnica) skvalitňovať prístup k
študijnej literatúre a informačným zdrojom.

V oblasti vedeckovýskumnej činnosti
1. Zvyšovať podiel vedeckých výkonov na celkových výkonoch fakulty.
2. Zvyšovať kvalitu výsledkov bádateľskej práce posilnením najdôležitejších žánrov v
humanitných disciplínach (monografie, časopisecké vedecké štúdie). Zvyšovať podiel
publikačných výstupov kategórie A (podľa kritérií Akreditačnej komisie) na celkovom
objeme publikačnej činnosti. Výsledky výskumu intenzívnejšie publikovať v
karentovaných, resp. indexovaných časopisoch a ďalších špičkových publikáciách.
3. V spolupráci s Univerzitnou knižnicou iniciovať zmeny v kategorizácii publikačnej
činnosti tak, aby zohľadňovala najhodnotnejšie publikačné výstupy a relevantné

databázy v oblastiach výskumu realizovaných na FF UPJŠ. Usilovať sa o zvýšenie váhy
umeleckých výstupov pri hodnotení výkonov vedeckého výskumu v príslušných
oblastiach. Zasadiť sa za vytvorenie špeciálnej kategórie odborných a popularizačných
prác v elektronických médiách v rámci CREPČ, resp. CREUČ.
4. Zvyšovať garančný potenciál pracovníkov fakulty s cieľom garantovať všetky stupne
kvalifikačného rastu z vlastných zdrojov (doktorandské štúdium, habilitačné konanie,
konanie na vymenúvanie profesorov) vo všetkých študijných odboroch.
5. Zvýšiť počet predkladania grantových projektov (APVV, VEGA, KEGA) na funkčných
miestach profesorov, docentov a odborných asistentov uchádzajúcich sa o habilitačné
konanie tak, aby v horizonte štyroch rokov viedli najmenej jeden grant.
6. Posilniť interdisciplinárny výskumný priestor v príprave a riešení fakultných
vedeckovýskumných projektov APVV, VEGA a KEGA, ako aj medzifakultných
vedeckovýskumných projektov.
7. V rámci medzinárodnej spolupráce sa výraznejšie zapájať do medzinárodných
vedeckovýskumných projektov (napr. rámcového programu Európskej únie Horizont
2020).
8. Každý profesor, docent, odborný asistent a doktorand musí byť zapojený do riešenia
vedeckovýskumného projektu.
9. Zvýšiť počet katedier, ktoré budú realizovať doktorandské štúdium, resp. rozšíriť
ponuku študijných programov na tých, ktoré už zabezpečujú doktorandské štúdium v
jednom študijnom programe.
10. Podporovať členstvo pracovníkov fakulty v celoslovenských odborných grantových
komisiách.
11. Pri teoreticky a metodologicky najerudovanejších pracovníkoch FF UPJŠ iniciovať
získanie hodnosti DrSc.
12. Dôsledne aplikovať vnútorný systém hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti
pracovníkov fakulty.
13. Doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov intenzívnejšie zapájať do aktivít v
rámci slovenských a medzinárodných odborných podujatí a grantov. V spolupráci s
príslušnými agentúrami podporovať zahraničné výskumné pobyty doktorandov.
14. Podporovať študentskú vedeckú a umeleckú činnosť pravidelným realizovaním
študentských konferencií, osobitne odborných seminárov na doktorandskom štúdiu.
Materiály z doktorandských seminárov publikovať v osobitnom zborníku.
Najkvalitnejšie dizertačné doktorandské práce publikovať ako monografie vo
Vydavateľstve UPJŠ.
15. Pri doktorandskom štúdiu posilniť teoreticko-metodologický základ prípravy, ktorý
garantuje suverénny tvorivý pohyb v príslušnom bádateľskom priestore.

V oblasti medzinárodných vzťahov
1. Pokračovať v rozvíjaní inštitucionalizovanej medzinárodnej spolupráce na úrovni
katedier a fakulty vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti.

2. Podporovať medzinárodnú spoluprácu v európskom a mimoeurópskom vzdelávacom a
vedeckovýskumnom priestore vytváraním partnerstiev v rámci možností ponúkaných
grantovými schémami Európskej únie. Vytvárať podporné organizačno-administratívne
štruktúry, ktorých úlohou je tento proces zdynamizovať a zefektívniť.
3. Podporovať ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce mobilitných programov, najmä
programu Erasmus+ v dvoch líniách, prostredníctvom uzatvárania nových zmlúv a
zvyšovaním počtu nielen vyslaných, ale aj prijatých študentov a učiteľov. Na
dosiahnutie vyšších počtov prijatých študentov je potrebné zvýšiť počet ponúkaných
predmetov jednotlivých študijných programov v anglickom jazyku, najmä v
nadväznosti na realizované vzdelávacie projekty s výstupmi študijných programov a
študijnej literatúry v anglickom jazyku
(napr. IRES). Podporovať mobility študentov a učiteľov v nemecky hovoriacich
krajinách.
4. Podporovať jazykové vzdelávanie zahraničných študentov fakúlt UPJŠ v prospech
rozvíjania ich jazykových znalostí, najmä odborného cudzieho jazyka, vrátane
slovenčiny a angličtiny ako cudzieho jazyka, v nadväznosti na realizované projekty
(napr. EXPERT).
5. Hľadať možnosti rozšírenia a upevnenia aktuálneho členstva FF UPJŠ a jej
organizačných jednotiek v medzinárodných vedeckých organizáciách, sieťach,
konzorciách, medzinárodných poradných a hodnotiacich orgánoch.
6. Rozvíjať spoluprácu s mimovládnymi inštitúciami pri riešení potrieb jednotlivých
organizačných jednotiek, napr. DAAD resp. OeAD, Institut Francais.

V rozvojovej a investičnej oblasti
1. Rekonštruovať a uviesť do užívania budovu bývalej KDN (gynekológie) Platon.
2. Upraviť exteriér novorekonštruovaných budov fakulty, vytvoriť oddychovú zónu.
3. Iniciovať využívanie Televízneho a filmového štúdia fakulty v prospech prezentácie a
propagácie štúdia a významných vedeckovýskumných a umeleckých výsledkov.

V oblasti organizácie a riadenia
1. Priebežne hodnotiť organizačnú štruktúru, personálnu štruktúru pracovísk v kontexte
výkonov v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a ekonomických možností.

