
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 29. november 2013 

 

UPJŠ v Košiciach je zozname 500 najlepších univerzít v Európe 
 

Podľa rankingu univerzít University Ranking by Academic Performance (URAP) 2013 

(http://www.urapcenter.org/2013/index.php) sa UPJŠ v Košiciach na základe výkonov  

vo vede evidovaných v databáze Web of Science (WoS) umiestnila na 3. mieste na Slovensku 

(po UK a STU), na 430. mieste v Európe a na 1232. mieste na svete spomedzi  

2000 hodnotených svetových univerzít. 

 

„Je známe, že rôzne rankingy používajú často rozdielne kritériá a rôzne zdroje. Nás teší, že 

bez ohľadu na to, aké kritériá sa použijú, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika sa stále 

nachádza v skupine 3 až-4 najlepších slovenských univerzít. Jednotlivé rankingy často 

nezohľadňujú veľkosť univerzity pri hodnotení, preto nás tento výsledok nás teší o to viac, 

že UPJŠ patrí medzi menšie univerzity - máme približne 8500 študentov a okolo 700 

tvorivých zamestnancov,“ hovorí prorektor pre vedu a výskum Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.  

 

 

Tabuľka - ranking URAP 2013: 

 

 

Poradie v Európe Názov univerzity Poradie vo svete 

215 Univerzita Komenského v Bratislave 495 

430 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1096 

478 Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 1232 

 

 

Kritériá podľa ktorých sa univerzity hodnotili: 

1. vedecká produktivita určená počtom článkov publikovaných v roku 2012 

a evidovaných v databáze WoS (váha 21 %), 

2. vedecký význam prác vyjadrený počtom citácií získaných v roku 2012 na články 

publikované v rokoch 2008-2012 a evidované v databáze WoS; autocitácie sa vylúčili 

(váha 21 %), 

3. udržateľnosť a kontinuita vedeckej produktivity vyjadrená celkovým počtom 

dokumentov publikovaných v roku 2012 a evidovaných v databáze WoS (váha 10 %), 

4. vedecký význam odvodený od sumy impakt faktorov časopisov, v ktorých 

zamestnanci univerzity publikovali články v rokoch 2008 až 2012 (váha 18 %), 

5. citačná kvalita založená na impakt faktoroch časopisov obsahujúcich citujúce práce 

(váha 15 %), 

6. svetová akceptácia univerzity vyjadrená celkovým počtom publikácií, ktoré vznikli na 

základe medzinárodnej spolupráce so zahraničnými univerzitami; použili sa publikácie 

z rokov 2008-2012 evidované v databáze WoS.  

 

http://www.urapcenter.org/2013/index.php
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

bola založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku, pričom nadviazala  

na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju 

vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt - 

Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 219 

študijných programov v dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií. 

Medzi najobľúbenejšie študijné programy patrí Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo  

na Lekárskej fakulte, Biológia a Geografia na Prírodovedeckej fakulte a Psychológia, 

Masmediálne štúdiá a Britské a americké štúdia na Filozofickej fakulte. Novými študijnými 

programami sú akademickom roku 2013/2014 Anglický jazyk a Nemecký jazyk pre európske 

inštitúcie a ekonomiku na I. stupni na Filozofickej fakulte, Neurológia na III. stupni  

na Lekárskej fakulte a Progresívne materiály v III. stupni na Prírodovedeckej fakulte.  

Do prvých ročníkov všetkých troch stupňov nastúpilo v tomto akademickom roku na UPJŠ 

v Košiciach približne 2400 študentov a celkový počet študentov na všetkých piatich fakultách 

a Ústave telesnej výchovy a športu predstavuje v akademickom roku 2013/2014 cca 8 500. 

 

 

 

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