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Denník KORZÁR 

Niektorí dekani kritizujú hodnotenie vysokých škôl 

PRVÁ JE IBA EKONOMICKÁ FAKULTA TUKE 

 

Kým vlani mali Košice ešte dve víťazné fakulty v hodnotení ARRA a predvlani dokonca štyri, tento rok 

obhájila víťazstvo len Ekonomická fakulta TUKE. 

KOŠICE. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila deviate hodnotenie fakúlt 

vysokých škôl. Hodnotených bolo 109 fakúlt v 11 skupinách odborov. Demografický vývoj sa prejavil 

aj v tomto hodnotení, keďže bola prvýkrát prekročená hranica, pri ktorej je počet prihlásených 

uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých. 

Hodnotené boli počty študentov aj pedagógov, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandské 

štúdium a grantová úspešnosť. 

Výrazné skoky vpred V skupine technicky orientovaných fakúlt sa na najvyššom mieste z košických 

umiestnila Hutnícka fakulta TUKE, ktorá bola rovnako ako vlani štvrtá. 

Fakulta výrobných technológií sa polepšila z 13. miesta na siedme. Ešte väčší skok zaznamenala 

Letecká fakulta TUKE, ktorá z 18. miesta vyskočila na desiate. ARRA to pripisuje nárastu zahraničných 

grantov. 

„Verím, že dosiahnuté výsledky nie sú iba jednorazovou záležitosťou. Chceme sa sústrediť na rozvoj 

letectva z hľadiska profesie – t. j. prípravy leteckých odborníkov pre leteckú prax, ale prioritne aj na 

oblasť výskumu v oblasti leteckých technológií,“ hovorí dekan Leteckej fakulty František Adamčík. 

 

Nesúhlasia s hodnotením 

 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií bola na 11. mieste, vlani ôsma. Podľa agentúry 

kvôli značnému poklesu záujmu o štúdium. 

„Fakulta BERG nemá snahu prispôsobovať sa hodnoteniam ARRA, ktoré sú podľa nášho názoru 

netransparentné, založené na viacerých nesprávnych kritériách a často obsahujú chybné výpočty. 

Podľa kritérií ARRA v časti „Vzdelávanie” je najlepšia tá fakulta, ktorá má najmenší počet 

študentov, teda v ideálnom prípade jedného študenta! FBERG má dostatočný počet uchádzačov o 

štúdium, druhý v poradí medzí technicky orientovanými fakultami TUKE. Rozbor chýb ARRA je 

dostupný na http://goo.gl/MVrtfV,“uviedol jej dekan Gabriel Weiss. 

O tri miesta v hodnotení klesla aj Stavebná fakulta. 

V skupine prírodných vied nenastali výrazné zmeny. Prírodovedecká fakulta UPJŠ bola druhá, rovnako 

ako minulý rok. Medzi medicínskymi fakultami postúpila z tretieho na druhé miesto Lekárska 

fakulta UPJŠ, hlavne vďaka zvýšenému podielu zahraničných študentov zo 14 na 25 %. 



„To je však len hodnotenie za minulý rok,“ hovorí dekan Leonard Siegfried. „Tento rok sme poskočili 

na 33 %, čiže v tomto parametri budeme určite o rok ešte lepší. Našou ambíciou je dosiahnuť vyššiu 

ako 70–bodovú hranicu v tomto hodnotení.“ Lekárska fakulta UPJŠ tento rok dosiahla celkovo 63 

bodov. 

 

Veterina už nie je prvá  

Jedinou fakultou z Košíc, ktorá zvíťazila vo svojej kategórii, je Ekonomická fakulta TUKE. Oproti 

ostatným ekonomickým fakultám si ešte zvýšila náskok. 

Skupinu poľnohospodársky orientovaných fakúlt vyhrávala štyri roky za sebou Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Tento rok bola druhá kvôli poklesu objemu 

zahraničných grantov. Rektor Emil Pilipčinec pripomína, že vzdelávanie, veda a výskum nie sú 

športové kategórie. 

„Cieľom UVLF nie je iba dobré hodnotenie v rebríčku, ale hlavne úspešne obstáť v rámci komplexnej 

akreditácie a pripraviť sa na medzinárodnú evalváciu, ktorá je pre univerzitu skutočným meradlom 

jej kvality a medzinárodného profesijného uznania. Tohoročné výsledky hodnotenia ARRA boli 

ovplyvnené predovšetkým nárastom celkového počtu tvorivých pracovníkov, najmä v súvislosti s 

personálnym budovaním študijného programu farmácia.“  

 

Právnická sa doťahuje na prvú  

Právnická fakulta UPJŠ bola rovnako ako vlani druhá, no rozdiel medzi ňou a prvou Právnickou 

fakultou TU sa zmenšil. Pokles záujmu o štúdium bol medziročne zaznamenaný na všetkých 

filozofických fakultách. 

Filozofická fakulta UPJŠ sa polepšila zo šiesteho na tohoročné piate miesto. Jej dekan Ján Gbúr 

hovorí, že hodnotenie veľmi skreslilo zaradenie Fakulty humanitných a prírodných vied PU a Fakulty 

humanitných vied ŽU, kde humanitné odbory tvoria iba časť ich akademických aktivít. 

„FFUPJŠ, ktorá bola založená pred necelými siedmimi rokmi, sa môže porovnávať len s podobne 

orientovanými humanitnými fakultami, medzi ktorými obsadila tretie miesto. Osobne ma teší, že 

medzi nimi dosahujeme veľmi dobré výsledky v najdôležitejších zložkách činnosti vysokej školy, a 

tými sú kvalitné publikačné výstupy a vedecké granty.“ 


