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Úvodné slovo rektora TU
 

      Trnavská univerzita v Trnave je stredne veľká humanitne orientovaná
univerzita; je oprávnená používať označenie: „výskumná univerzita“. Jej sídlo je
v historicky starobylom a univerzitnom meste, kde bola kardinálom Pázmanyom
v roku 1635 založená pôvodná Trnavská univerzita, ktorú spravovali jezuiti.
Hlásiac sa k tejto pôvodnej univerzite si súčasná Trnavská univerzita pripomína
nielen svoje historické korene, ale si uvedomuje aj hodnotu spolupráce 

s celosvetovou sieťou jezuitských vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií
pôsobiacich samostatne alebo vo zväzku so sekulárnymi inštitúciami.
Toto utvára základný rámec a nasmerovanie medzinárodnej spolupráce
Trnavskej univerzity v Trnave. 

Prof. PaedDr. René Bílik, Csc.

rektor univerzity
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Úvod

      Jedným z pilierov pôvodných, 

ale i súčasných jezuitských
vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa
dovolávajú týchto hodnôt, je silné
uvedomenie si dôležitosti
internacionalizácie vzdelávacieho
procesu.

Univerzitné vzdelávanie prináša 

so sebou aj zodpovednosť za seba 

a iných, ako aj za celú spoločnosť.
Uvedomujeme si preto dôležitosť
nastavenia výskumného 

a vzdelávacieho procesu takým
spôsobom, aby priliehavo
transformoval spoločnosť smerom 

k spravodlivejšej spoločnosti.
Touto stratégiou teda chceme naplniť
naše vízie a očakávania 

a stať sa excelentnou vzdelávacou 

a výskumnou inštitúciou
v globalizovanom svete. 

Naším zámerom je mať
medzinárodne orientovaný tím
pracovníkov, ako aj študentov, 

ktorí budú schopní efektívne
spolupracovať s tými najlepšími
 v globalizovanom svete.

Prepojenosť tradičných jezuitských
vzdelávacích hodnôt, ktoré sú vhodne
vložené do zväzku so štátnou
vzdelávacou inštitúciou, vytvára
dostatočné predpoklady na to, 

aby sa Trnavská univerzita v Trnave
stávala lídrom v dialógu medzi
novými spektrami v pluralitnej
spoločnosti, ako aj v šírení vedeckých
výstupov európskeho a celosvetového
významu.



Naša história internacionalizácie

      V nadväznosti na tradíciu a históriu pôvodnej Trnavskej univerzity
konštatujeme, že medzinárodný charakter je na Trnavskej univerzite prítomný 

už viac ako 385 rokov. Medzi prvými predstaviteľmi univerzity – jej vyučujúcimi, 
ako aj študentmi – nájdeme príslušníkov viacerých národov a národnosti
vtedajšej doby. Túto medzinárodnú pestrosť si uchovávame a rozvíjame naďalej.
Z osobností historickej Trnavskej univerzity, ktoré boli známe mimo hraníc
Uhorska, spomenieme: Martina Sentivánniho SJ, profesora prírodných vied,

polyhistora a spisovateľa, Františka Weissa SJ, astronóma a meteorológa,

Andreasa Rennera, tenoristu a hudobného skladateľa, Jakuba Reineggsa, herca,

cestovateľa, lekára a prírodovedca, osobného radcu a reformátora hospodárstva
u gruzínskeho kráľa. Naším absolventom je aj prof. Miloš Lichner, ktorý sa v roku
2019 stal prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu, ktorá je
najväčšou teologickou asociáciou v Európe.

      V súčasnosti tiež môžeme spomenúť vzrastajúcu spoluprácu s nepálskymi
vzdelávacími inštitúciami jezuitského pôvodu, čoho výsledkom je prijatie prvého
nepálskeho študenta v akademickom roku 2019/2020 na doktorandské štúdium.
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Kľúčové body našej internacionalizácie
 

      Rozvoj medzinárodnej spolupráce je jednou z hlavných priorít Trnavskej
univerzity v Trnave. Internacionalizácia činnosti predstavuje kľúčovú oblasť
rozvoja univerzity a jej fakúlt v súvislosti s členstvom v Európskej únii, 
ale aj z hľadiska budúceho rozvoja. Medzinárodná spolupráca sa má 

orientovať predovšetkým na štáty Európskej únie, ale vzhľadom na poslanie,

charakter výučby a vedecko-výskumnej činnosti treba rozvíjať primerané vzťahy 

aj s pracoviskami v ďalších častiach Európy a sveta. Získanie kvalitných
medzinárodných kontaktov a skúseností prispieva aj k posilneniu postavenia
univerzity v rámci Slovenska a je tiež pridanou hodnotou pre akreditáciu
univerzity. Za dominantné ciele internacionalizácie  Trnavskej univerzity v
Trnave sa považuje najmä posilnenie postavenia TRUNI v medzinárodných
organizáciách, ako aj internacionalizácia všetkých aktivít univerzity rozvíjaním
doterajších aktivít, programov a projektov, ktoré Európska únia bude rozvíjať.
K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv prispievajú bilaterálne
dohody uzatvorené v rámci programu ERASMUS+.

      Otváranie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu je nevyhnutné 

pre napredovanie našej univerzity, pričom je v súlade so súčasným vývojom
vzdelávania vo svete. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej 
i medzinárodnej úrovni vyžadujú kvalifikovaných absolventov vysokoškolského
štúdia s medzinárodným presahom. Integrovanie medzinárodných prvkov 

do vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových a interkultúrnych
zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť
vysokoškolského vzdelávania, vylepšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu
ľudských zdrojov na vysokých školách. Týmito prvkami sa zároveň prispieva 

aj ku kompenzácii odlivu mozgov do zahraničia a podporuje sa tzv. cirkulácia
mozgov, ktorá zabezpečí kontinuálnu výmenu najaktuálnejších poznatkov
priamo na domácej pôde.

     Stratégia internacionalizácie na Trnavskej univerzite v Trnave je podmienená
súčasnou internacionalizáciou akademického prostredia, rovnako ako
všeobecnou globalizáciou, ktorá predstavuje mnoho príležitostí a výziev.

Stratégia internacionalizácie je založená na proaktívnom prístupe, ktorý
prirodzene dopĺňa a rozširuje hlavné činnosti univerzity v oblasti vzdelávania,

výskumu a spolupráce s praxou.

       Trnavská univerzita na jeseň 2019 uzavrela memorandum o spolupráci 
s ďalšími ôsmimi univerzitami na Slovensku, ktorého cieľom je založiť
konzorcium slovenských univerzít združujúce univerzity okolo geografického
stredu Európy.     
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      Začiatkom roku 2020 Trnavská univerzita v Trnave vytvorila konzorcium 

s Leuphana univerzitou v Lüneburgu a ďalšími poprednými európskymi
univerzitami z Nemecka, Poľska, Portugalska a Španielska. TU je tak jednou 

zo štyroch univerzít na Slovensku, ktoré vstúpili do konzorcia s inými
európskymi vysokými školami. Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré
sa stanú univerzitami budúcnosti, budú sa v nich podporovať európske hodnoty
a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti
európskeho vysokoškolského vzdelávania.

      Prítomnosť zahraničných študentov a učiteľov u nás, ako aj pravidelné
študijné a výskumné pobyty našich učiteľov a študentov v zahraničí umožňujú
naučiť sa viac o svete.
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      Môžeme tiež uviesť viaceré projekty v Afrike a v Ázii, výsledkom ktorých je
tak konkrétna pomoc v danej krajine, ako aj podpora rastu miestnej inteligencie.

      Strategicky utvárané partnerstvá s viac ako deväťdesiatimi inštitúciami 
tak poskytujú dostatok výziev, ako aj príležitostí, ktoré ponúkajú študentom 

a učiteľom nové porozumenia iných kultúr, nové perspektívy a zážitky.



Naše očakávania a ciele
 

      

      Naším zámerom je stať sa lídrom v dialógu medzi novými spektrami
v pluralitnej spoločnosti, ako aj v šírení vedeckých výstupov európskeho
a celosvetového významu.

      Toto samozrejme prináša vzrastajúci dôraz na udržanie a vzrast kvality
výskumu a vzdelávania. Sme presvedčení, že vzrastajúca internacionalizácia
a strategicky utvárané partnerstvá umožnia vytvoriť udržateľný charakter
excelentnosti Trnavskej univerzity. V tomto duchu podporujeme spätnú reflexiu
zahraničných vyučujúcich a študentov, ako aj ich príbuzných a rôznych inštitúcií,
aby sme dokázali kriticky zhodnotiť a nastaviť udržateľnosť chcenej
a očakávanej kvality vedy, výskumu a vzdelávania.
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Zvýšenie podielu a kvality ponúkaných študijných programov vyučovaných
v anglickom jazyku, resp. v inom cudzom jazyku;

Snaha o spoločné študijné programy so zahraničnými vysokými školami 

Zintenzívnenie aktivít v oblasti obojstrannej mobility študentov 

Získavanie zahraničných študentov riadne zapísaných na štúdium 

Strategické ciele

Cieľ 1: Internacionalizácia v oblasti vysokoškolského
vzdelávania:

     cez realizáciu joint degree, double degree, multilateral degree;

     a pedagógov, ako aj zamestnancov;

     na Trnavskej univerzite ako na ich kmeňovej univerzite;

Podpora hosťovania profesorov zo zahraničia;

Poskytnutie dostupných informácií v anglickom jazyku na webovej stránke
univerzity;

Posilňovanie infraštruktúr tak, aby domáci aj zahraniční študenti mohli
naplno profitovať z internacionalizácie;

Posilnenie spolupráce medzi oddeleniami pre zahraničie so študijnými
oddeleniami a s oddelením pre marketing tak, aby sme dokázali osloviť 

Posilnenie v oblasti prieskumu trhu vo vybraných oblastiach.

      a pritiahnuť najlepších študentov;
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Skvalitnenie realizácie projektov Erasmus+ KA103 a Erasmus+ KA107
zameraných na mobility študentov, pedagógov a zamestnancov;

Začlenenie univerzity  do  schém  podporujúcich  výmenu  študentov, 

pedagógov   a výskumníkov cez programy Erasmus+, cez decentralizované a
centralizované programy: Strategické partnerstvá, Spoločné magisterské
štúdium, Projekty zamerané na budovanie kapacít, Znalostné aliancie,

Európske univerzity;

Využívanie ďalších medzinárodných mobilitných schém;

Vytváranie podmienok pre prijímanie vyššieho počtu zahraničných
študentov (výučba v anglickom jazyku, plnohodnotné informačné
prostredie v anglickom jazyku; ubytovacie možnosti);
Propagácia štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave v zahraničí;
Pravidelné stretnutia prorektora pre vonkajšie vzťahy so zástupcami
jednotlivých fakúlt za účelom odstránenia možných bariér a posilňovania
plánu internacionalizácie.

Nástroje:
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Podiel zahraničných študentov študujúcich na TRUNI na celkovom počte
študentov;

Počet študijných programov s medzinárodnou akreditáciou;

Podiel študentov TRUNI absolvujúcich časť štúdia v zahraničí.

Indikátory:
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Zvýšenie váhy a dostupnosti výsledkov vedeckého výskumu a tvorivej činnosti
v medzinárodnom prostredí najmä publikovaním prác 

Zvýšenie účasti TRUNI v projektoch medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce;

Posilnenie otvorenej vedy na pôde univerzity – otvorený prístup 

Zvýšenie úrovne spokojnosti a motivácie vedecky a technicky tvorivých
zamestnancov TRUNI zmenami v internej kultúre inštitúcie a pracovného
prostredia porovnateľného so špičkovými medzinárodnými pracoviskami.

Cieľ 2: Internacionalizácia v oblasti výskumu a vývoja
a tvorivej činnosti

     v renomovaných a vysoko citovaných medzinárodných vedeckých 

     periodikách evidovaných vo svetových citačných databázach, 

     cez spoluprácu so zahraničnými partnermi;

      k publikáciám, k dátam a k spolupráci, k výskumným materiálom,     

      metódam, softvérom a iným zdrojom informácií;

Podpora realizácie výskumných, vývojových a umeleckých činností 

Riešenie globálnych výziev;

Prezentácia a komunikácia našich medzinárodných excelentných výstupov;

Zabezpečenie účasti odborníkov TRUNI v medzinárodných výskumných
centrách, v medzinárodných tímoch, v medzinárodných projektoch 

Nástroje:

      vo všetkých oblastiach pôsobenia univerzity na medzinárodne 

      akceptovateľnej úrovni;

     a v medzinárodných inštitúciách v oblasti výskumu a vývoja;
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Kvalifikačný rast vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov (kritériá
pre habilitácie a inaugurácie, vedecké kvalifikačné stupne, resp. úspešné
ukončenie štúdia doktorandov) podmieňovať publikačnými výstupmi 

Šírenie najlepších výstupov v zahraničnej vedeckej obci.
      v renomovaných periodikách sledovaných v renomovaných databázach;

Počty publikácií vo vedeckých periodikách evidovaných vo svetových
vedeckých citačných databázach;

Postupný nárast citovaných publikácií, ako aj citačných ohlasov autorov 

Projektová úspešnosť v členení (objem financií získaných na domáce
výskumné projekty, počet projektov H2020, objem financií získaných 

Pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie vývoja indikátorov kvality vedy 

Stratégia otvorenej vedy TRUNI.

Indikátory

      z Trnavskej univerzity v databázach Highly Cited Researchers WOS; 

      Current Contents Connect;

      na medzinárodné výskumné projekty a objem financií získaných na iné
      medzinárodné projekty zo zahraničia);

     a prostredia na TRUNI, ich porovnávanie s inými univerzitami, najmä mimo
     Slovenska;
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Sebahodnotenie

Plánujeme pravidelne v spolupráci 
s príslušnými prorektormi z iných
oblastí spracovávať sebahodnotiacu
správu, v ktorej budú zahrnuté spätné
ohlasy študentov 

a vyučujúcich, a budeme aktívni 
v procese porovnávania sa 

s podobne orientovanými vybranými
zahraničnými inštitúciami.

Záver

Plán internacionalizácie Trnavskej
univerzity je dôvodne koncipovaný 

v širších líniách, nakoľko zasahuje
široké oblasti života celej univerzity 

a obsahuje v sebe podstatný prvok
kreatívnej sebareflexie, aby sme ho
mohli vhodne upravovať 
zo získaných skúseností. 
Toto bude možné len vďaka
spoločnému nasadeniu ľudí 
na univerzite, aby sme sa stali
excelentnou vzdelávacou inštitúciou 

v globalizovanom svete.
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KONTAKTY  

TRNAVSKÁ  UNIVERZITA  V  TRNAVE
HORNOPOTOČNÁ  23 ,  918  43  TRNAVA
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PIC  KÓD :  994330026

ODDELENIE  PRE  VONKAJŠIE  VZŤAHY  A  SPOLUPRÁCU

PROREKTOR  TU  PRE  VONKAJŠIE  VZŤAHY  A  SPOLUPRÁCU
PROF .  THLIC .  MILOŠ  L ICHNER ,  D .TH .  
MILOS .L ICHNER@TRUNI .SK
TELEFÓN :  +421  33 /59  39  214

ERASMUS  KOORDINÁTOR  (ODCHÁDZAJÚCI  ŠTUDENTI ,  MOBIL ITA  UČITEĽOV ,
BILATERÁLNE  ZMLUVY )
ING .  MARTA  SEČKÁROVÁ
MARTA .SECKAROVA@TRUNI .SK
TELEFÓN :  +421  33 /59  39  207

MEDZINÁRODNÁ  SPOLUPRÁCA ,  PRICHÁDZAJÚCI  ERASMUS  ŠTUDENTI
ING .  EVA  FIL IPOVÁ
EVA .FIL IPOVA@TRUNI .SK
TELEFÓN :  +421  33 /59  39  207

GRAFICKÉ  SPRACOVANIE  A  FOTOGRAFIE

ODDELENIE  PRE  MARKETING  A  PR
MGR .  MATÚŠ  DEMKO ,  PHD .
MGR .  BARBORA  L IKAVSKÁ
PR@TRUNI .SK

JAZYKOVÁ  ÚPRAVA

RNDR .  MGR .  ANDREA  NOVOMESKÁ ,  PHD .
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