
 

Indikátory pre hodnotenie kvality na UPJŠ v Košiciach 

Oblasť 
hodnotenia 

Aktivita 2018 2019 2020 2021 

Vzdelávanie 

Študijné programy – spolu / 1. st., 2.st. a spojený 1. a 2. stupeň / 3. st. 209/164/45 210/164/46 216/170/46  

Záujem o štúdium 1. a spojeného 1.+ 2. st.: počty študentov – prihlásených/prijatých 
/zapísaných  

5013/2759/1804 5324/2967/1870 5235/2026/1904  

Záujem o štúdium 2. st.: počty študentov – prihlásených/prijatých /zapísaných  662/599/537 648/557/488 619/540/498  

Ponuka interdisciplinárnych CIK 13+1 13+2 13  

Analýza dotazníkov spokojnosti študentov – implementácia návrhov Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa   

Analýza dotazníkov spokojnosti absolventov – implementácia návrhov Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa   

Študenti 

Podpora vedecko-výskumných aktivít študentov – účasť na ŠVOČ / VCR  23/46  12/57/78 3/25/  

Podpora mimoškolských aktivít študentov – MŠ (spolky, šport, umenie a pod.) 64 
7 spolky/50 šport/ 
28 umenie 

7 spolky/2 šport/  
0 umenie 

 

Zlepšovanie podmienok pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa  

Doktorandi 
Počty študentov 3. st. štúdia – prihlásených / zapísaných 205/129 201/138 200/136  

Podpora vedeckovýskumných aktivít študentov – VVGS / publikačné výstupy 28/325 33/374 43/397  

Počty PhD. študentov, ktorí absolvovali zahraničný pobyt dlhší ako 1 mesiac 45 41 25  

Internacionalizácia 

Počet zahraničných študentov 1409 1584 1610  

Počty študentov programu Erasmus – vycestovaní (štúdium / stáž) 123/94 72/79 73/41  

Počty študentov programu Erasmus – prichádzajúci (štúdium a stáž) 94 92/7 83/9  

Počty zamestnancov programu Erasmus – vycestovaní (výučba / školenie) 45/164 53/312 10/107  

Zahraniční hostia spolu / experti ktorí prednášali, viedli semináre a pod.     

Veda a výskum 

Publikačná činnosť – monografie /publikácie evidované v databázach WoS+Scopus 40/640 79/617 78/689  

Realizácia projektov – Horizont 2020 / ŠF EÚ + ZP / APVV / VEGA / KEGA 2/13/64/113/32 2/31/77/108/ 22 3/38/77/107/23  

Počet riešených projektov spolu 259 271 273  

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – počty inaugurácii / habilitácii / PhD 4/8/96 9/18/9 5/9/4  

Publikácie spolu / z toho registrované v databázach CC+WoS+Scopus 2716/486 2722/476 2128/514  

Monitorovanie kvality na UPJŠ V Košiciach 

2018 - 2021 



Citácie spolu / z toho evidované v databázach CC+WoS+Scopus 6592/5405 6996/5786 8908/7877  

Zamestnanci 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov – počty prof / doc / PhD. 109/153/378 108/184/375 108/157/402  

Implementácia návrhov zamestnancov získaných analýzou dotazníka spokojnosti Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa  

Mediálna stratégia 

Mediálna prezentácia výsledkov činnosti UPJŠ – tlačové správy / konferencie 128/9 88/6 76/2  

Mediálna prezentácia výsledkov činnosti UPJŠ – printové média / ŠR+TV / 
propagačné materiály 

23/41/17 20/15 18/14/10  

Aktivity zamerané na propagáciu štúdia – DOD / veľtrhy a výstavy 8/4 7/7 4/3  

Aktivity zamerané na propagáciu univerzity – podujatia pre širokú verejnosť* (napr. 
U3V, DU) 

35 38 25  

Vnútorný systém 
kvality 

Vnútorný audit v zmysle RR č. 4/2014 a č. 9/2017  o zabezpečení vnútorného 
systému kvality 

Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa  

Interný audit porovnávania jednotlivých fakúlt/ústavov Realizuje sa Realizuje sa Realizuje sa  

Zameranie na 
hodnoty  

Podpora hodnotovej orientácie UPJŠ a zvyšovanie kultúry ľudského prostredia Rastúci trend Rastúci trend Rastúci trend  

Etický kódex – rovnosť príležitostí, etika vo vedeckej práci Realizuje sa Realizuje sa  Realizuje sa  

 

Vysvetlivky 

  

 
*podujatia pre verejnosť napr. Noc výskumníkov, Európsky deň jazykov, Deň kariéry, výstavy v Botanickej záhrade, pre ZŠ (SŠ): olympiády, IT denný tábor 

APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja http://www.apvv.sk/ 

CC Current Contents 

CIK Certifikované interdisciplinárne kurzy https://www.upjs.sk/studenti/certifikovane-interdisciplinarne-kurzy/ 

DOD Deň otvorených dverí (napr. univerzitný, fakultné, pre Ukrajincov) 

DU Detská univerzita https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/univerzita-bez-hranic/ 
KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-

grantova-agentura-msvvas-sr-kega/,  https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/projekty/  
MŠ Motivačné štipendium 

SŠ  Stredné školy 

st. stupeň štúdia 
ŠF EU + ZP štrukturálne fondy EÚ a zahraničné projekty  https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/projekty/  

ŠR+TV Študentský rozhlas a televízia https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/sturko/ 

ŠVOČ Študentská vedecká a odborná činnosť 

UNIPOC Univerzitné poradenské centrum http://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/ 

U3V Univerzita tretieho veku http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/vzdelavacie-aktivity/verejnost/u3v/ 
VCR Výročná cena rektora 

VEGA Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 
https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/,  https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/projekty/  

VVGS Vedecko-výskumná grantová schéma UPJŠ v Košiciach https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/podpora-projektov/grantove-schemy/vvgsupjs/  

ZŠ Základné školy  
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