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ARRA po siedmy krát hodnotila fakulty vysokých škôl na Slovensku
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) dnes predstavila siedme hodnotenie
fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje
o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.
Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných
a 5 súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich
odborov.
ARRA v tomto roku upravila metodiku a zaradila do hodnotenia štyri nové kritériá.
"Novinkami v hodnotení sú kritériá zahraničnej mobility a absolventskej nezamestnanosti, ako
aj kritériá ukazujúce vzťah medzi počtom doktorandov a celkovým počtom publikácií, resp.
citácií fakulty," povedal predstaviteľ agentúry prof. Ján Pišút.
Napriek zmenám metodiky boli výrazné zmeny oproti minuloročnému rankingu zaznamenané
len výnimočne. Vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční lídri, ako je Univerzita
veterinárneho lekárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Jesseniova
lekárska fakulta UK a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.
U drvivej väčšiny hodnotených skupín fakúlt ARRA v roku 2010 zaznamenala výrazný
pokles celkových výskumných grantov, v niektorých prípadoch dokonca až o 40%
(skupiny zdravotníckych a umeleckých fakúlt).
V takmer všetkých skupinách fakúlt tiež rástol počet doktorandov. "Tento jav však nemožno
považovať za jednoznačne pozitívny, napriek tomu, že by mal indikovať posilnenie
výskumného potenciálu fakúlt. Oproti minulému roku sa totiž celková vedecká produkcia
fakúlt zlepšila len nepatrne," vysvetlil prof. Pišút.
Aj na základe pridania nových kritérií ARRA konštatovala, že väčšina fakúlt slovenských
vysokých škôl má veľký počet doktorandov, a teda budúcich výskumných pracovníkov,
samotný výskum fakulty je však relatívne slabý. Výnimky, ktoré majú pozitívny pomer
počtu doktorandov k celkovej vedeckej produkcii, však existujú v každej skupine fakúlt. Ako
príklad ARRA uviedla prípad Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a Fakulty
elektrotechniky a informatiky STU, ktorých spoločný podiel doktorandov na celkovom počte
doktorandov skupiny TECH je len 18%, avšak spoločný podiel na celkovom počte publikácií
skupiny až 46% a citácií dokonca 69%.
Z hľadiska internacionalizácie štúdia ARRA vyzdvihla pozitívny fakt, že tri zdravotnícke
fakulty, Jesseniova lekárska fakulta UK, Lekárska fakulta UK a Farmaceutická fakulta UK,
mali v roku 2010 vysoký podiel zahraničných študentov (23% – 27%). Ide však o výnimku
v slovenskom vysokoškolskom prostredí, keďže priemerne majú všetky fakulty až
desaťnásobne menej zahraničných denných študentov.

1

Akademická rankingová a ratingová agentúra
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
IČO: 30857091
www.arra.sk

Po prvýkrát boli do hodnotenia agentúry zarátané aj mobility študentov. Podľa ARRA fakulty
slovenských vysokých škôl vyslali v roku 2010 prostredníctvom programu ERASMUS a
štipendií SAIA do zahraničia 2,1% svojich denných študentov. Našli sa však aj výnimky, ktoré
prekonali 10%-nú métu (Fakulta výtvarných umení AU s 13,9% či Fakulta managementu UK s
12,2%).
Ešte priepastnejšie rozdiely sa vyskytli pri hodnotách absolventskej nezamestnanosti,
pričom sa ukázalo, že najväčší podiel nezamestnaných mali inštitúcie so sídlom na
východnom Slovensku (Fakulta verejnej správy UPJŠ 16,1%, Fakulta umení TUKE 14,5%) a
čísla blízke nule vykazovali najmä fakulty v Bratislavskom kraji. "Absolventom však nie sú
kladené prekážky v tom, aby si v prípade nedostatku pracovných príležitostí hľadali
uplatnenie i mimo svojho regiónu," dodal prof. Pišút.
Päť súkromných vysokých škôl obstálo napriek istému znevýhodneniu v grantovej oblasti a
v zahraničných mobilitách v porovnaní s fakultami verejných vysokých škôl dobre. Ani v
jednom prípade sa súkromná vysoká škola neocitla na poslednom mieste rebríčka a mnohé
kritériá plnili medzi najlepšími spomedzi hodnotených fakúlt v skupine. Plnohodnotnému
zaradeniu súkromných škôl do rebríčka ARRA však bráni fakt, že viaceré z ich údajov nie sú
verifikované treťou inštitúciou.
Kompletná správa k hodnoteniu vysokých škôl 2011 je k dispozícii na stiahnutie na web
stránke www.arra.sk.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Tatrabanky.
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