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Deviaty ranking ARRA –
pokles záujmu o štúdium a prepady u doktorandov
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) dnes predstavila
v poradí deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotenie
sa rovnako ako v minulých rokoch opiera o verejne dostupné a overiteľné
údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.
Celkom bolo hodnotených 109 fakúlt, ktoré boli rozdelené do 11 skupín
podľa svojich odborov. Veľké zmeny v rankingu boli sledované len v
ojedinelých prípadoch, vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční
lídri, ako je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Technické
odbory), Jesseniova lekárska fakulta UK (Medicínske vedy) či Ekonomická
fakulta TUKE (Ekonomické odbory)
V tomto roku boli zaznamenané dva dôležité trendy vývoja – prvým je celkový
pokles záujmu o štúdium, ku ktorému sa predstaviteľ agentúry doc.
Ostrovský vyjadril: "aj keď počet uchádzačov o štúdium kontinuálne klesá už
od roku 2007, v tomto roku bola prvýkrát prekročená hranica, pri ktorej je
počet zapísaných uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých." Pri
pohľade na demografické trendy je tiež veľmi pravdepodobné, že zistený
pokles bude pokračovať aj v najbližšom desaťročí a na súčasnú úroveň sa
záujem o štúdium môže dostať až okolo roku 2030. Tento pokles záujmu o
štúdium je menej výrazný u kvalitnejších fakúlt a ako jedni z mála
zaznamenali nárast počtu uchádzačov práve stabilní lídri vo svojich
skupinách.
Druhou dôležitou témou je zastavenie dlhoročného rastu počtu doktorandov:
"Prvý krát v histórii meraní ARRA bol zaznamenaný pokles celkového počtu
doktorandov na slovenských vysokých školách. Zatiaľ, čo minulý rok bol
medziročný nárast počtu doktorandov ešte na úrovni 4%, tento rok
medziročný pokles atakuje hranicu 8%." poznamenal ďalej doc. Ostrovský.
Zaujímavosťou je, že minimálny pokles, či dokonca nárast počtu
doktorandov, bol opäť zaznamenaný u fakúlt dlhodobo sa pohybujúcich
na popredných miestach rebríčka. Naopak, u slabších fakúlt sa tento
prepad odrazil oveľa väčšou mierou, čo môže signalizovať začiatok
diferenciácie na skôr výskumné a skôr vzdelávacie inštitúcie.
Podrobnejšie výsledky, spolu s kompletnými tabuľkami a analýzami je
možné nájsť v správe k Hodnoteniu fakúlt VŠ 2013, ktorá je dostupná na web
stránke www.arra.sk.
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Tento projekt sa uskutočnil v spolupráci s
Centrom vedecko-technických informácií.

Za podporu tiež ďakujeme Nadácii Tatrabanky.

Viac informácii poskytne:

Eva Pilát
ARRA
tel.: 0918 708 488
e-mail: pilat@arra.sk
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