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ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH  INTERNETOVÝCH STRÁNOK TU V TRNAVE

Názov substránky Anglická verzia Zodpovednosť

Príhovor rektora rektor

História a poslanie pVVaS

Vedenie univerzity rKR

Orgány univerzity rKR

Filozofická

Pedagogická

FZSP

Teologická

Právnická

Univerzitná knižnica rUK

Centrum informačných systémov rCIS

Typi Universitatis Tyrnaviensis rTUT

Ústav dejín Trnavskej univerzity rÚD

Slovenský historický ústav v Ríme rSHÚ

Centrum ďalšieho vzdelávania rCĎV

Útvary riadené rektorom rektor

Útvary riadené prorektormi prorektori

Útvary riadené kvestorom kvestor

Účelové zariadenia kvestor

ZO odborov pri TU pZO odborov

ZO NKOS pri TU pZO NKOS

Nadácia TU pNadácie

Legislatíva a základné normy rektor

Dlhodobý zámer rozvoja pR

Výročné správy pVVaUČ

Výberové a habilitačné konania pVVaUČ

Voľné pracovné miesta pR

Akademický senát TU (informácie) predseda AS

Aktuality pVaSŚ

Legislatíva (vnútorné predpisy) pVaSŚ

Odkazy na študijné oddelenia fakúlt pVaSŚ

Legislatíva štúdia pVaSŚ

Časový harmonogram AR pVaSŚ

Knižničné služby rUK

Preukaz študenta rCIS

Ubytovanie pVaSŚ

Stravovanie pVaSŚ

Zdravotná starostlivosť pVaSŚ

Štipendiá a pôžičky pVaSŚ

Doklady o štúdiu pVaSŚ

Centrum podpory študentov pVaSŚ

Informačný systém MAIS rCIS

Medzinárodné programy pVVaS

Študentský život pVaSŠ

Aktuality pVaSŠ

Štúdium na univerzite pVaSŠ

Názov bloku 

substránok

Univerzita / fakulta

Fakulty / Katedry

Univerzitné 

pracoviská / Fakultné 

pracoviská

Rektorát / Dekanát

Univerzitná stránka

dekan

Úradná výveska

Informácie pre 

študentov

Združenia a zväzy
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ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH  INTERNETOVÝCH STRÁNOK TU V TRNAVE

Profil uchádzača pVaSŠ

Počty prijímaných študentov pVaSŠ

Študijné programy pVaSŠ

Zoznam učiteľov pVaSŠ

Prijímacie konanie pVaSŠ

Náročnosť a náklady štúdia pVaSŠ

Podmienky štúdia pVaSŠ

Profil absolventa pVaSŠ

Voľnočasové aktivity pVaSŠ

Aktuality pVVaS

Poskytovanie informácií pVVaS

Zmluvy, objednávky, faktúry kvestor

Verejné obstarávanie kvestor

Výsledky univerzity kvestor
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

maje.pomerov rektora rKR

Voľné pracovné miesta kvestor

Aktuality kvestor

Preukaz učiteľa a zamestnanca rCIS

Interné dokumenty rKR

Aktuality prezident ALUMNI

Orgány združenia prezident ALUMNI

Dokumenty prezident ALUMNI

Kontakt prezident ALUMNI

Informácie a oznamy pVVaUČ

Koncepčné materiály pVVaUČ

Vedecká rada TU pVVaUČ

Grantový systém univerzity pVVaUČ

Publikačná činnosť pVVaUČ

Program LPP Erasmus pVVaS

SAIA pVVaS

Medzinárodné organzácie pVVaS

Aktuality pVVaS

Kontakt pVVaS

Zmluvná spolupráca pVVaS

Športové dni rCIS

Turistika pR

Florbal rCPŠ

Telocvične, plavárne rCPŚ

Universitas Tyrnaviensis pVVaUČ

UPeCe pVaSŠ

Ples univerzity rKR

Dlhodobý zámer rozvoja pR

Investičný rozvoj pR

Partneri a spolupráca pR

Spolupráca v regióne pR

Návody k UIS rCIS

Správa identít rCIS

Vzdelávací portál rCIS

Informácie pre 

uchádzačov

Informácie pre 

verejnosť a médiá

Informácie pre 

zamestnancov

ALUMNI

Veda, výskum

Medzinárodné vzťahy

Športové aktivity

Kultúrne aktivity

Rozvoj a vzťahy
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MAIS rCIS

Elektronickárihláška rCIS

Evidencia záverečných prác rCIS

Evidencia publikačnej činnosti rUK

Katalóg knižnice rUK

Webmail rCIS

Telefónny zoznam rCIS

Stravovací systém rCIS

Spisová služba rCIS

Interné dokumenty rKR

ECTS pVaSŠ

Vnútorný systém kvality rKR

Projekty z fodnov EÚ pR

Vysvetlivky:

pVVaUČ - prorektor pre vedu, výskum a umeleckú činnosť UK - Univerzitná knižnica

pVVaS - prorektor pre oblasť vonkajších vzťahov a spoluprácu CIS - Centrum informačných systémov

pVaSŠ - prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov TUT - Typi Universitatis Tyrnaviensis

pR - prorektor pre  rozvoj UD - Ústav dejín

r - riaditeľ pracoviska univerzity SHÚ - Slovenský historický ústav

kR - kancelária rektora CDV - Centrum ďalšieho vzdelávania

pZO NKOS - predseda ZO Nezávislé kresťanské odbory Slovenska CPŠ - Centrum podpory študentov

pZO TU - predseda Základná odborová organizácia pri TU

Informačné zdroje a 

systémy


