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Трнавський університет у Трнаві належить до найвідоміших вищих 

навчальних закладів у Словаччині. Підтвердженням цього є високий попит 

на випускників та їх подальше успішне працевлаштування на ринку праці, 

згідно з державною статистикою у 2016 році на рівні не менш 85%.  
 
 

В даний час університет має 143 акредитованих навчальних програм, 

з яких 42 у ступені доктора, що підтверджує його дослідницький 

характер.  

 
 

Університетські дослідження проводяться у сферах філософських, 

соціальних та гуманітарних наук, педагогіки, права, здоров'я та теології.  

 

Всі факультети неодноразово досягають відмінних результатів у 

рейтингах словацьких університетів. Отримання бренду Європейської 

системи кредитного переведення та накопичення в усьому Європейському 

Союзі, а також угоди з престижними іноземними університетами, 

надають студентам можливість закордонного пересування та кращого 

працевлаштування у майбутньому на ринку праці. 
 

Вступник до бакалаврського чи магістерського навчання має вибір 

широкого спектру навчальних програм. 
 

ВИГОДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Університет активно створює можливості для своїх студентів застосовувати 

здобуті навички на внутрішньому та іноземному ринку праці. Він співпрацює 

з багатьма зарубіжними інституціями на основі більш ніж ста партнерських 

угод та двосторонніх договорів, що надає студентам можливість з великої 

кількості країн обрати ту, в котрій вони зможуть закінчити частину навчання. 

 
 

Навчання словацькою мовою безкоштовне. 

 
 

Студенти мають своє представництво в навчальних закладах. Своє студентське життя, 

вимоги та думки вони реалізують за допомогою студентської ради, а також, наприклад 

Erasmus+, Ельза та Пасторський центр Університету Св. Павла. Станіслав Костка. 

 

Студентам, які потребують того (закордонним студентам завжди), пропонується житло 

від університету в новому гуртожитку, та інших об'єктах проживання. Студентам  

з особливими потребами забезпечується безперешкодна консультація в Центрі 

підтримки студентів. Для потреб спортивних заходів Трнавський університет орендує 

басейни, кілька гімнастичних залів та інші спортивні об'єкти. 

 
 



 

 
Факультет охорони здоров'я та 

соціальної роботи 
 

 

 Історія та теорія мистецтва (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Етика (Бакалавр, денна /заочна; Магістр, денна) 

 Філософія (Бакалавр/Магістр, денна /заочна) 

 Історія  (Бакалавр/Магістр, денна /заочна) 

 Класичні мови (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Когнітивні дослідження (Магістр, денна) 

 Класична археологія (Бакалавр/Магістр, докторантура, денна /заочна) 

 Когнітивні дослідження (Cognitive studies) (Англійською мовою, Магістр, денна)  

 Філософія (Philosophy) (Англійською мовою, Бакалавр, денна /заочна) 

 Політологія (Бакалавр, денна) 

 Психологія (Бакалавр, денна /заочна; Магістр, денна) 

 Соціологія (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Історія та теорія образотворчого мистецтва та архітектури  

(докторантура, денна /заочна) 

 Етика та моральна філософія (докторантура, денна /заочна) 

 Словацька історія (докторантура, денна /заочна) 

 Систематична філософія (докторантура, денна /заочна) 

 Історія філософії (докторантура, денна /заочна) 

 Соціальна психологія (докторантура, денна /заочна) 
 

Філософський факультет 

 

 Громадське здоров'я (Бакалавр/Магістр,  

докторантура, денна форма навчання/заочна) 

 Санітарство (Бакалавр, денна /заочна) 

 Соціальна робота (Бакалавр/Магістр,  

докторантура, денна /заочна) 

 Управління та організація соціальних послуг (Магістр, денна /заочна) 

 Соціальна робота в галузі охорони здоров'я (Бакалавр, денна /заочна) 

 Методи дослідження в галузі охорони здоров'я (Бакалавр/Магістр 

докторантура, денна /заочна) 
 

Теологічний факультет 
 

 

 Католицька теологія  

(Магістр, денна; докторантура, денна /заочна) 

 Християнська філософія (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Наука про родину (Бакалавр/Магістр, денна /заочна) 

 Систематична філософія (докторантура, денна /заочна) 

 Соціальна робота з орієнтацією на родину (Бакалавр/Магістр, денна /заочна) 

 Основи християнської філософії та католицької теології (Бакалавр, денна) 
 

Юридичний факультет 
 

 
 Право (Бакалавр/Магістр., докторантура, денна 

форма навчання/заочна) 

 Трудове право (докторантура, денна /заочна) 

 Кримінальне право (докторантура, денна /заочна) 

 Цивільне право (докторантура, денна /заочна) 

 Теорія та історія держави та права (докторантура, 

денна /заочна) 
 

 Анімація образотворчого мистецтва (Бакалавр, денна) 

 Дошкільна та початкова педагогіка  

(Бакалавр, денна /заочна) 

 Освіта та охорона здоров'я у розвитку співробітництва  

(Бакалавр, денна /заочна) 

 Соціальна освіта та виховання (Бакалавр/Магістр, денна /заочна) 

 Викладання англійської мови та література - окремо (Бакалавр/Магістр, 

денна /заочна), також у поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання біології в поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання етики в поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання історії в поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання хімії в поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання інформатики в поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання латинської мови та літератури в поєднанні 

(Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання математики в поєднанні (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання німецької мови та літератури в поєднанні 

(Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання словацької мови та літератури в поєднанні 

(Бакалавр/Магістр, денна) 

 Викладання мистецтва в комбінації (Бакалавр/Магістр, денна) 

 Педагогіка образотворчого мистецтва (Магістр, денна) 

 Дошкільна педагогіка (Магістр., денна /заочна) 

 Викладання початкової освіти (Магістр., денна /заочна) 

 Педагогіка (докторантура, денна /заочна)  

 Словацька мова та література (докторантура, денна /заочна) 

 Шкільна педагогіка (докторантура, денна /заочна) 

 Теорія біологічної освіти (докторантура, денна /заочна) 

 Теорія хімічної освіти (докторантура, денна) 

 Теорія філологічної та літературної освіти (докторантура, денна /заочна) 

Факультет освіти 


