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Udelené patenty/podané patentové prihlášky, vynálezy alebo úžitkové vzory, ktoré sú 
výsledkami projektu 

1.       

2.       
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Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1. správa - Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2008 

2. správa - Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2009, vrátane štúdie Trendy v hodnotení 

3. správa - Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2010 

4. M. Medveď: Možnosti hodnotenia spoločenskovedných odborov prostredníctvom databázy 
Web of Knowledge. Porovnanie Slovenska so svetom. In: ARRA Newsletter 2011, č. 1-2, pp 
4-15. 

5. - M. Beblavý, J. Pišút: Znalostná spoločnosť, vysoké školy, veda a výskum. In: 
Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010, pp. 475-492; 
editori: M. Kollár, G. Mesežnikov a M. Bútora, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 
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2010.      

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

- v ďalšom hodnotení kvality výskumu a vzdelávania vysokoškolských a výskumných inštitúcií 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Cieľmi projektu APVV-0384 bolo: (1) upresniť metodiku hodnotenia fakúlt, najmä v oblasti 
humanitných a spoločenských vied, (2) porovnať kvalitu fakúlt formou rankingu, (3) zistiť 
názory študentov a učiteľov na kvalitu vysokých škôl, (4) stimulovať spoločenskú debatu o 
kvalite vysokoškolských a výskumných organizácií, (5) zvýšiť kvalitu vysokých škôl, (6) 
poskytovať informácie o vysokých školách študentom, uchádzačom o štúdium a širšej 
verejnosti. Pre splnenie cieľov projektu riešitelia:  

- predložili novoupravenú metodiku hodnotenia fakúlt vysokých škôl so zreteľom najmä 
na humanitné a spoločenskovedné disciplíny, usporiadali k tomu verejne prístupný seminár 
„Ako hodnotiť humanitné a spoločenskovedné odbory“ na jar roku 2011 a navrhli upravené 
rozdelenie fakúlt do hodnotených skupín (1). 

- každoročne zverejnili hodnotenie fakúlt po skupinách formou rankingu (2). 

- v spolupráci so spoločnosťou GfK uskutočnili prieskum názorov absolventov  a 
učiteľov na kvalitu vysokých škôl. Hodnotenie vysokých škôl študentmi sa ukázalo ako 
značne kritické, hodnotenie učiteľov bolo viac pozitívne (3). 

- usporiadali 5 seminárov a/alebo konferencií o hodnotení kvality VŠ (4). 

- predpokladáme, že zverejnené hodnotenia prispeli aspoň čiastočne k zvýšeniu kvality 
našich VŠ, aj keď podstatné zlepšenie môže priniesť len financovanie a grantové systémy 
založené na kvalite (5). 

- správy a články zverejnené riešiteľmi prinášali informácie o kvalite fakúlt a VŠ (6). 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The objectives of the APVV-0384 project were: (1) to make methodolody of faculty evaluation 
more precise, specifically for humanities and social sciences, (2) to compare quality of 
faculties by ranking, (3) to find out opinions of students and teachers on quality of higher 
education institutions - HEI, (4) to stimulate public debate on quality of HEI, (5) to enhance 
quality of HEI, (6) to provide information on HEI to students, applicants and broader public. 
The objectives have been achieved as follows: 

- the methodology for faculty evaluation was modified with emphasis on humanities and social 
sciences, a public seminar on related topic was organized in spring of 2011 and the division 
of faculties for thematic groups was modified as well (1). 

- ranking of faculties of HEI in Slovakia was published in the end of each project year (2). 

- in cooperation with the GfK organization a survey on opinions of graduates and teachers on 
quality of HEI was carried out. Opinions of graduates contained more criticism, while opinions 
of teachers were more positive (3). 

- in total 5 seminars/conferences on evaluation of HEI quality were organized (4). 

- we estimate that published evaluations/rankings contributed to enhancement of HEI quality 
in Slovakia, but at the same time we believe that considerable enhancement can be achieved 
only by funds and grant systems based on quality (5). 

- reports and articles published in the course of the project provided information on quality of 
HEI and their faculties (6). 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

Ján Pišút 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

Juraj Barta 

V Bratislave 4.7.2011 V Bratislave 4.7.2011 
 
 
 
 
 
..................................................... 
    podpis zodpovedného riešiteľa 

 
 
 
 
 
..................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu príjemcu 

 


