Trnavská univerzita v Trnave boduje v rebríčku slovenských univerzít zapojených do
U-Multirank
Dňa 4. júna 2019 boli zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 6. edície medzinárodného
hodnotenia U-Multirank 2019. Trnavská univerzita (TU) sa v ňom umiestnila veľmi úspešne, keď pri zoradení
deviatich zapojených slovenských univerzít podľa všetkých indikátorov U-Multirank v poradí od najlepšieho
hodnotenia obsadila 5 miesto. Pri zoradení podľa automaticky prednastavených indikátorov samotnou
platformou U-Multirank v poradí od najlepšieho hodnotenia TU v Trnave
spomedzi slovenských univerzít obsadila 1 miesto.
Celosvetová ratingová platforma vytvorená Európskou komisiou ako
multidimenzionálny nástroj porovnávania univerzít vyhodnotila v tomto
vydaní výsledky 1 711 vysokoškolských inštitúcií z 96 krajín sveta a to v
piatich oblastiach, ktorými sú štúdium, výskum, prenos vedomostí,
medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. V každej z oblastí
sa sledujú špecifické indikátory, ktoré sú hodnotené škálou
od A- veľmi dobre až po E - slabo.
Podľa výsledkov U-Multirank edície 2019 sú stabilne pozitívne
hodnotenými stránkami Trnavskej univerzity najmä podiel
interdisciplinárnych publikácií a odborné publikácie, ale aj absolvovanie štúdia načas, v ktorých univerzita
získala hodnotenie v rámci skupiny „B“. Vynikajúce hodnotenie skupiny „A“ dosiahla univerzita vo sfére
prenosu poznatkov v podiele spoločných publikácií s partnerskými inštitúciami. Aj v oblastiach
medzinárodnej orientácie a regionálnej angažovanosti dosiahla Trnavská univerzita najvyššie hodnotenie
„A“ a to v podiele spoločných publikácií so zahraničnými a s regionálnymi partnermi.

Do ďalšej edície rankingu 2020 sa TU v Trnave zapojí nielen ako inštitúcia, ale aj v štyroch
študijných odboroch, v ktorých univerzita realizuje svoje programy. Ratingová platforma každoročne inovuje
a rozširuje ponuku odborov pre zapojenie sa do hodnotenia kvality, súčasná ponuka odborov je dvadsať
osem. Študentom štyroch zapojených odborov TU: pedagogické vedy, sociológia, politológia a história
budú zasielané v rámci U-Multirank koncom roku 2019 dotazníky prieskumu. Dotazník bude pre študentov
otvorený do konca januára 2020. Študentov spomenutých odborov povzbudzujeme, aby využili túto veľmi
unikátnu príležitosť vyjadriť svoje postrehy na medzinárodnej úrovni a veríme, že aj im samotným spätná
väzba a reflexia k ich štúdiu prinesie obohatenie.
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