Veľký úspech košickej univerzity.
UVLF v Košiciach je medzi 12 najlepšími veterinárskymi univerzitami v Európe.
Nové vedenie UVLF v Košiciach dostalo univerzitu medzi špičku európskych univerzít.

Ak sa teraz niekto opýta, kedy už konečne bude nejaká slovenská univerzita v rebríčku tých
najlepších, môžeme sa pochváliť, že už je. Dostala sa do top rebríčka európskych univerzít.
Po napätom čakaní dostala UVLF v Košiciach výsledok hodnotenia expertov EAEVE
(Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie so sídlom vo Viedni), ktorí
hodnotili univerzitu v rámci procesu medzinárodnej evalvácie a akreditácie. Pri minuloročnej
októbrovej návšteve tímu expertov bola univerzita upozornená na nedostatky, ktoré boli
odstránené veľmi rýchlo. Bol to nebývalý počin - nové vedenie na čele s rektorkou
profesorkou MVDr. Janou Mojžišovou zvládlo za pár mesiacov to, čo na iných školách trvalo
aj roky. Aby bol tento stav po 11 mesiacoch posúdený, požiadala prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., riaditeľa ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training)
profesora Pierra Lekeuxa o opakovanú návštevu univerzity. Tím tvorený špičkovými
odborníkmi z Francúzska, Fínska a Veľkej Británie navštívil UVLF v Košiciach pred
mesiacom. So svojimi kolegami mal neobmedzený prístup k požadovaným informáciám,
zariadeniam a jednotlivcom počas celej návštevy. Výsledky kontroly dopadli vynikajúco a
univerzita má dôvod na veľkú radosť. UVLF v Košiciach sa vďaka nasadeniu všetkých
zamestnancov môže popýšiť tým, že sa medzi 96 existujúcimi európskymi veterinárskymi
univerzitami priradila k tým jedenástim najlepším univerzitám v Európe, ktoré sú evalvované
a akreditované. Ocitla sa tak v spoločnosti tých najprestížnejších veterinárskych univerzít
z Rakúska, Belgicka, Dánska, Fínska, Maďarska, Talianska, Holandska, Nórska, Švajčiarska
a Veľkej Británie.

PhDr. Natália Novotná
poverená komunikáciou s médiami
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Vienna, 25th November 2016
Dear Professor Mojžišová,

On behalf of ECOVE who met on 23 November 2016, I herewith inform you of the Evaluation
result, based on the Re-visitation to your Establishment on 26-28 September 2016.
The Committee concluded that the Major Deficiencies identified in 2015 had been rectified.
In accordance with our Standards and based on the educational requirements of the EC
Directive 2005/36, Article 38,
the status of the ‘University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice’ is
APPROVAL and ACCREDITATION
In line with our agreement, please publish the SER and the Final Report on your website.
Should you have any questions, please do not hesitate to contact me (pierre.lekeux@eaeve.org)
or the EAEVE Office (office@eaeve.org).
Yours sincerely,

Prof. Pierre Lekeux
Director of ESEVT

EAEVE Office
Hietzinger Kai 87
A-1130 Wien
Austria

Tel.: ++43 1 512 33 94
Fax: ++43 1 512 77 10
e-mail: office@eaeve.org
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