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TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 28. novembra 2012

ARRA po ôsmy krát hodnotila fakulty vysokých škôl na Slovensku
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) dnes predstavila v poradí ôsme
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, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl a 6 fakúlt
súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov.
V tomto roku ARRA čiastočne modifikovala metodiku pri kritériách publikácií a citácií
v niektorých skupinách formou zmeny spôsobu výpočtu a váhovania jednotlivých kategórií,
tiež došlo k obmene výpočtu grantovej úspešnosti a zmenou bodového hodnotenia
ukazovateľa minuloročnej novinky - „absolventskej nezamestnanosti“ sa zvýraznil vplyv
tohto ukazovateľa na kritéria atraktivity štúdia.
Napriek vyššie uvedeným modifikáciám metodiky boli výrazné zmeny oproti minuloročnému
rankingu zaznamenané len výnimočne. Vo viacerých skupinách zostali na 1. mieste tradiční
lídri, ako je Univerzita veterinárneho lekárstva (Poľnohospodárske vedy), Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie STU (Technické vedy), Jesseniova lekárska fakulta UK
(Medicínske vedy).
„Jedným z najzaujímavejších zistení pre tento rok je stav a vývoj nezamestnanosti čerstvých
absolventov slovenských vysokých škôl, kde bol u väčšiny hodnotených skupín fakúlt
medziročne zaznamenaný významnejší nárast absolventskej nezamestnanosti, v priemere
nezamestnanosť absolventov medziročne stúpla a presahuje hodnotu 4.5%“ povedal
predstaviteľ agentúry doc. Ivan Ostrovský.
Stúpala absolventská nezamestnanosť, v niektorých prípadoch (skupina Poľnohospodárskych
vied) stúpla dokonca až o takmer štyri percentuálne body . Výnimkami v tomto smere sú len
skupiny umeleckých, medicínskych a právnických fakúlt, ktoré ako celky zaznamenali aspoň
nepatrný pokles nezamestnanosti ich absolventov.
Ďalším spoločným menovateľom pre takmer všetky skupiny fakúlt bol aj tento rok nárast
počtu doktorandov v pomere k počtu študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia
a opäť môžeme, rovnako ako v minuloročnom hodnotení, hovoriť o doktorandskom
paradoxe, čo znamená, že „počet doktorandov, a teda budúcich výskumných pracovníkov
narastá, avšak samotný vedecký výkon fakúlt je relatívne nízky“ doplnil doc. Ostrovský. Toto
kritérium má však aj svoje pozitívne výnimky, ako je napríklad Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU, ktorej podiel doktorandov na celkovom počte doktorandov
skupiny Technických vied je len 9%, avšak podiel na celkovom počte publikácií tejto skupiny
je až 25% a citácií dokonca 41%.
Z hľadiska internacionalizácie štúdia ARRA zvýraznila pozitívny fakt, že fakulty skupiny
Medicínskych vied - Jesseniova lekárska fakulta UK, Lekárska fakulta UK a Farmaceutická
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fakulta UK mali v roku 2011 veľmi vysoký podiel zahraničných študentov (24% – 29%),
ktorý sa medziročne zvyšoval. Ide však o výnimku v slovenskom vysokoškolskom prostredí,
nakoľko tento počet predstavuje viac ako polovicu zo všetkých zahraničných študentov
študujúcich na slovenských vysokých školách.
V tohtoročnom hodnotení sa po prvý krát objavuje až šesť fakúlt súkromných vysokých
škôl. Možno konštatovať, že napriek istému znevýhodneniu v grantovej oblasti obstáli
v porovnaní s fakultami verejných vysokých škôl pomerne dobre. Ani v jednom prípade sa
súkromná vysoká škola neocitla na poslednom mieste rebríčka a viaceré kritériá plnili medzi
najlepšími spomedzi hodnotených fakúlt v skupine.
Kompletná správa k hodnoteniu vysokých škôl 2012 je k dispozícii na stiahnutie na web
stránke www.arra.sk.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Tatrabanky.
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