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

TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 26. novembra 2014

Desiaty ranking ARRA –
reflexia uplynulej dekády
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) dnes predložila v
poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa
opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume
jednotlivých fakúlt za rok 20131. ARRA v uplynulom desaťročí





znižovala mieru informačnej asymetrie medzi školami a ich
potenciálnymi zákazníkmi.
poskytovala širokej verejnosti a najmä uchádzačom o štúdium na VŠ
prehľad zostavený na základe použitia čitateľných a všeobecne
zrozumiteľných kritérií, ktorý im pomáha rozhodnúť sa pre
štúdium na konkrétnej škole/fakulte.
iniciovala súťaživosť medzi inštitúciami poskytujúcimi vysokoškolské
vzdelávanie a tým aj pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.

V predloženej správe je hodnotených spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných
škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v
11 skupinách odborov.
Správa definuje nielen súčasný stav, ale poukazuje aj na výsledky vývoja
vysokoškolského systému za uplynulých desať rokov. Došlo k stabilizácii
počtu vysokoškolských pedagógov a rastu ich formálnej kvalifikácie, keď 88%
z nich má aspoň tretí stupeň vzdelania. Tým sa počet pracovníkov, ktorí by
mali mať predpoklady na vedecké bádanie a kvalitnú výučbu formálne zvýšil
o viac ako polovicu. Stúpla tiež kvantita vedeckej produkcie, jej kvalita však
naďalej zaostáva za svetovým priemerom. Zároveň platí, že sa uchádzači
o štúdium čoraz viac orientujú na kvalitnejšie fakulty a tým rastie prirodzená
diferenciácia založená na kvalite jednotlivých fakúlt a vysokých škôl.
Naďalej rástli veľmi vážne hrozby a riziká. Pokračuje negatívny vývoj
demografie, v dôsledku čoho klesol a bude ešte viac rokov klesať o desiatky
tisíc počet uchádzačov o štúdium. Zároveň intenzívne pokračovala migrácia
za štúdiom do zahraničia, primárne do Čiech, kde sa zdvojnásobil podiel
slovenských študentov. V dôsledku takéhoto vývoja existuje v súčasnosti
nevyužitá kapacita slovenských vysokých škôl na úrovni viac ako 30%. Keďže
uvedený vývoj bude pokračovať aj naďalej ide o zásadnú hrozbu nielen pre
samotné vysoké školy, ale aj pre spoločnosť ako takú. Zároveň je to výzva na
efektívne využitie vzniknutej rezervy na podporu kvality tam kde už existuje

resp. za obdobie rokov 2004-2013 (publikácie a citácie v medzinárodných databázach Web
of Knowledge) a obdobie rokov 2008-2013 (publikácie a citácie v databáze CREPČ).
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a na prijatie takých opatrení, ktoré budú reálne reagovať na uvedené hrozby,
aby sa ich vplyv neprehlboval.
Podrobnejšie výsledky, spolu s tabuľkami a analýzami je možné nájsť v
správe k Hodnoteniu fakúlt VŠ 2014, ktorá je dostupná na web stránke
www.arra.sk.
Tento projekt sa uskutočnil v spolupráci s
Centrom vedecko-technických informácií.

Za podporu tiež ďakujeme Nadácii Tatrabanky.

Viac informácii poskytne:

Eva Pilát
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