
ТРНАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Університет, де об'єднуються традиція з розвитком



ЧОМУ TRNAVA

� Сучасне, маюче динамічний розвиток місто, яке 
водночас дихає історією 

� Багато культурних та спортивних об'єктів

� Місто, яке живе спортом

� Повне студентів та молодих людей

� Велика кількість бригад для студентів

� ....а також не на останньому місці те, що в Трнаві можливо дістатися будь якого 
місця за 10 хв. не витративши ні центу… :D 



НАШІ ФАКУЛЬТЕТИ

�Філософський

�Педагогічний

�Факультет охорони здоров'я та 
соціальної роботи

�Юридичний 

�Теологічний з центром у Братіславі



ФІЛОСОФСЬКИЙ

• Історія та теорія мистецтва 
(денна)

• Філософія (денна /заочна)

• Історія (денна /заочна)

• Класична археологія 
(денна)

• Політологія (денна)

• Психологія (денна /заочна)

• Соціологія (денна)



ПЕДАГОГІЧНИЙ
� Соціальна освіта та виховання 

� Дошкільна та початкова педагогіка 

� Освіта та охорона здоров'я у розвитку співробітництва 

� Анімація образотворчого мистецтва 

� Викладання:

� Англійської мови (окремо та в поєднанні)

� Словацької мови

� Німецької мови

� Латинської мови

� Математики 

� Інформатики

� Біології

� Хімії

� Історії

� Етичного виховання

� Релігійного ви-ння

� Мистецтвознавства



ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
� Громадське здоров'я 

� Санітарство

� Соціальна робота 

� Управління та організація соціальних послуг 

� Соціальна робота в галузі охорони здоров'я 

� Методи дослідження в галузі охорони здоров'я 



ЮРИДИЧНИЙ

�Право

Obrázková časť s identifikáciou vzťahu rId5 sa v súbore nenašla.



ТЕОЛОГІЧНИЙ

�Християнська філософія 

�Основи християнської 
філософії та католицької 
теології 

�Соціальна робота з 
орієнтацією на родину 

�Наука про родину



� Індивідуальний підхід до студента

� Спеціалісти визнанні на міжнародному рівні

� Отримання сучасних підручників

� Навчальні програми прийняті на міжнародному
рівні

� Унікальні спеціалізації в Словаччині 

� Об'єднання теоритичного та практичного навчання

� В академ. році 2017/2018 аж 76% студентів отримало
гуртожиток

� Безкоштовна психологічна консультація

� Wi-Fi з'єднання прямо в гуртожитку. 

ЧОМУ ТРНАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ?



гуртожиток







СТИПЕНДІЯ
�Спеціальна стипендія для вчителів

(біологія, хімія, математика, інформатика)

�Мотиваційна
успішність

успішність у спорті

культурні заходи, активність

науковий студійний успіх

�Соціальна 



� Щороку, аж 80% вступників отримують стипендію

� Можливість подорожувати задля навчання, чи з приводу
праці

� Маєш можливість навчатися аж 12 місяців у іншій країні

� Чехія, Угорщина, Австрія, Туреччина, Польща, тощо...

ERAZMUS +



багато робочих місць



СТУДЕНТСЬКА РАДА



www.truni.sk



maria.dedova@truni.sk

написати питання ...


