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Ekonomická fakulta je v Košiciach najlepšia 

Z Košíc je podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry najlepšia 
ekonomická fakulta. V poslednom období často spomínaná Lekárska fakulta je opäť na 
druhom mieste s vysokým nárastom doktorandov. 
 

 
Absolventi. Zamestnávateľ si môže všímať,  
aké hodnotenie má vysoká škola. 
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KOŠICE. Kvalitu vzdelávania a výskumu na vysokých školách sledovala na 112 fakultách v 11 
skupinách Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). 
Hodnotené boli počty študentov aj pedagógov, atraktivita štúdia,  veda a výskum, grantová 
úspešnosť a doktorandské štúdium. 
Prvenstvo v kategórii ekonomických vied z minulého roka ostalo  v rukách Ekonomickej 
fakulty Technickej univerzity Košice (TUKE). Na čele rebríčka ARRA sa udržuje posledných 
šesť rokov, raz bola druhá. 
 
Plný zásah na grantoch 
Tohtoročný náskok pred druhou fakultou zvýšila „už na priepastných 27 bodov. Za úspechom 
stojí celkovo vysoké plnenie väčšiny kritérií, k čomu sa v tomto roku pridalo ešte aj zlepšenie 
grantovej úspešnosti,“ uvádza správa ARRA. 
Košická fakulta má grantovú úspešnosť stopercentnú, pričom ďalšie dve za ňou nasledujúce 
len niečo nad 30 percent. 
„Potešilo nás to,“ reagoval na zverejnené výsledky dekan ekonomickej fakulty Vincent 
Šoltés. „Dokonca sme zvýšili náskok, čo sme už ani nečakali. Oproti minuloročným 21,5 
bodom máme teraz 27 bodov.“ 
Výsledky prieskumu si začínajú všímať aj zamestnávatelia. Šoltés potvrdil, že má od 
absolventov také informácie.  Napriek prvenstvu chce dekan kvalitu fakulty naďalej 
zlepšovať. 
 
Technické a prírodné odbory 
V skupine technicky orientovaných fakúlt získala najlepšie umiestnenie Hutnícka fakulta 
TUKE, ktorá bola rovnako ako vlani štvrtá. 
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Poskočila aj Fakulta výrobných technológií TUKE zo 7. miesta na 5. a Strojnícka fakulta TUKE z 
19. na 15. miesto vďaka nárastu publikačnej činnosti a citačnej výkonnosti. 
Kým vlani sa z 18. na 10. miesto zlepšila letecká fakulta, tento rok si pohoršila opäť na 18. 
miesto. Rovnakú 11. priečku si udržala Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 
TUKE. 
Podľa prieskumu ARRA však táto fakulta za poslednú dekádu znásobila svoj  vedecký výkon. 
Zo siedmich prírodovedeckých fakúlt je druhou najlepšou Prírodovedecká fakulta Univerzity 
P. J. Šafárika (UPJŠ). 
Udržala si tak minuloročnú pozíciu.  ARRA vyzdvihuje najmä jej atraktivitu štúdia, kde sa na 
jedno plánované miesto v priemere hlási 1,6 uchádzača. 
 
O medicínu záujem zahraničia 
V skupine medicínskych fakúlt nenastali v rámci rebríčka žiadne veľké presuny. Lekárska 
fakulta UPJŠ sa znovu umiestnila na striebornej pozícii. Za posledné tri roky zvýšila podiel 
zahraničných študentov zo 14 na 32 percent. 
Medicínske fakulty zaznamenali ako jediné spomedzi ostatných fakúlt medziročný nárast 
počtu doktorandov, košická lekárska fakulta od roku 2010 o 59 percent. 
„Zatiaľ čo teda veľká väčšina Slovenských fakúlt počty doktorandov – budúcich vedeckých 
pracovníkov – znižuje, tieto fakulty aj v tomto čase svoju budúcu základňu ďalej rozvíjajú,“ 
konštatuje sa v správe ARRA. 
Medzi absolventmi stredných škôl je dlhodobo vysoký záujem o štúdium medicínskych 
odborov. Na jedno miesto sa v súčasnosti hlási asi 4,5 uchádzačov. 
Dekan lekárskej fakulty Daniel Pella vníma hodnotenie ARRA ako potvrdenie jej kvalít. 
Prejavom jej kvality a atraktivity je aj to, že sa významne zvyšuje počet záujemcov o štúdium 
najmä z vyspelých krajín západnej Európy. 
Predpokladá, že sa fakulta v budúcnosti posunie dopredu aj vo svetových rebríčkoch. 
 
Nárast o tretinu 
Druhý rok po sebe obhájila 2. miesto v kategórii prírodných vied Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. V tejto skupine majú fakulty jedny z najmenších poklesov 
počtu študentov. ARRA v správe cituje, že od roku 2008 narástol počet študentov na košickej 
univerzite takmer o tretinu. 
Rovnako ako vlani obsadila 5. miesto vo filozofickej skupine Filozofická fakulta UPJŠ. 
Zmeny nenastali ani pri umiestnení Právnickej fakulty, ktorá si udržala 2. pozíciu. 
Na 10. mieste sa opäť umiestnila Fakulta verejnej správy. 
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