Vitajte na
Trnavskej univerzite!
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TRNAVSKÁ UNIVERZITA:
verná hodnotám,
s úctou k tradíciám,
otvorená výzvam

Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna vzdelávacia a vedecká
inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá
bola založená v roku 1635.
Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie
„výskumná univerzita“.
Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva,
zdravotníctva a teológie.
Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov; a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelania viac ako 32-tisíc absolventov.
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Vitajte na
Trnavskej univerzite!
Univerzita znamená predovšetkým spoločenstvo. Je to obec študentov, učiteľov
a všetkých ostatných, ktorí sa spolupodieľajú na vytváraní univerzitného organizmu.
Zdrojom jej životaschopnosti je prirodzená ľudská zvedavosť a túžba po poznaní.
Odpoveďou na otázky, ktoré s tým súvisia, sú študijné programy, ktoré ponúkame
a výsledky nášho vedeckého výskumu a umeleckej činnosti.
Hodnotovým podložím, pôdou pod nohami takto založeného spoločenstva,
sú na jednej strane akademické slobody; predovšetkým sloboda slova, právo
na vlastný názor, vieru a presvedčenie, sloboda vedeckého bádania a umeleckej
tvorby. K tomu však, na strane druhej, neoddeliteľne patrí aj zodpovednosť; za univerzitu
ako priestor týchto slobôd, za poznanie ich hraníc, teda za to, že moja sloboda nebude
a nemôže byť obmedzením slobody tých druhých.
Takto sa vzájomne prepája vzdelávanie s výchovou k schopnosti byť dobrým človekom.
To je idea našej univerzity.

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
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Sme v Trnave
takmer 400 rokov
Kardinál Peter Pázmaň založil Universitas Tyrnaviensis už v roku 1635. Svoju históriu tu píšeme už
viac ako 385 rokov. Každý kameň v Trnave hovorí
o histórii a akademických tradíciách, ktoré sa
s nami spájajú a na ktorých ďalej staviame.
Založenie prvej univerzity v slobodnom kráľovskom
meste Trnava schválil 18. októbra 1635 cisár Ferdinand II., slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 13.
novembra 1635 v trnavskom Dóme sv. Mikuláša.
Ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň zveril
Trnavskú univerzitu jezuitom, jej prvým rektorom
bol Juraj Dobronocký.

odovzdanie zakladacej listiny Jurajovi Dobronockému
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„Nová univerzita hneď od svojho oficiálneho začiatku
získala od panovníka Ferdinanda II. rovnaké práva,
akými disponovali už jestvujúce európske univerzity – v Kolíne, v Prahe, vo Viedni a inde. Jadrom našej
historickej tradície je predovšetkým humanistické
a kresťanské podložie prvej Universitas Tyrnaviensis.
Kontinuita s týmito hodnotami sa odkryla aj v roku 1992,
keď Slovenská národná rada prijala zákon, ktorým vznikla
súčasná Trnavská univerzita v Trnave. Vznikla ako humanitne a spoločenskovedne orientovaná inštitúcia,
ako na Slovensku prvý kultúrno-vzdelávací projekt
modernej vysokej školy, ktorý nebolo potrebné transformovať a zbavovať predchádzajúcich marxistických
základov.“
rektor Trnavskej univerzity v Trnave profesor René Bílik

Historická Trnavská univerzita začínala s filozofickou a teologickou fakultou, neskôr
k nej pribudla právnická a lekárska fakulta. Učitelia študentov hodnotili známkami od
1 do 5 a titul nebolo možné získať bez úspešného absolvovania skúšok. Postupne univerzite patrilo viacero budov, napríklad seminár sv. Vojtecha pre chudobných študentov
(Adalbertinum) a mariánsky seminár (Marianum) na dnešnej Hollého ulici a seminár
sv. Štefana pre bohoslovcov (Stefanum) na súčasnej Halenárskej ulici.
Trnavskú univerzitu premiestnili v roku 1777 do Budína. Posledná prednáška
na historickej Trnavskej univerzite sa uskutočnila 24. augusta 1777. Počas svojej
existencie nechýbala na univerzite ani hvezdáreň, lekáreň, vlastný archív či knižnica,
dokonca mala i svoje letné sídlo a farmu v Bielom Kostole.

„Usilujeme sa celostne formovať študentov prostredníctvom jezuitských vzdelávacích princípov, robiť to, čo
svätý Ignác z Loyoly nazýval hľadaním Boha vo všetkých
veciach.
Chceme študentov viesť k tomu, aby boli vo svojom živote
schopní uskutočňovať slobodné rozhodnutia a aby vedeli
prevziať zodpovednosť za svoj život, aby boli intelektuálne
kompetentní, ako aj emočne zrelí, a aby boli otvorení pre
zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti.“
prorektor Trnavskej univerzity pre vonkajšie vzťahy
profesor Miloš Lichner SJ
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Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta predstavuje na Trnavskej univerzite výlučné pracovisko,
na ktorom sa zabezpečuje výskum a výučba v pedagogických študijných a vedných
odboroch. Fakulta garantuje a realizuje komplexné vzdelávanie učiteľov materských,
základných a stredných škôl, pripravuje vychovávateľov a sociálnych pedagógov,
ako aj špecialistov v oblasti predškolskej pedagogiky a pedagogiky výtvarného umenia. V rámci doktorandských štúdií sa na fakulte realizujú programy štúdia niektorých
odborových didaktík, ako aj elementárnej pedagogiky.
Výskum a vzdelávanie sú na fakulte podporované moderným technickým vybavením,
špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, učebňami s audiovizuálnou technikou
a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier.
Vzdelávanie sa na fakulte realizuje formou denného štúdia a v niektorých
študijných programoch aj formou externého štúdia. Okrem riadneho vysokoškolského
vzdelávania fakulta tiež zabezpečuje vzdelávacie aktivity v rámci celoživotného
vzdelávania pedagogických pracovníkov.
profesor Branislav Pupala: „Profesia učiteľa – ako taká – koronakrízou a prerušením vyučovania v školách hlavne veľa získala. Mnohí, najmä rodičia, si začali byť vedomí, že vyučovanie
detí vyžaduje špecifické vedomosti, profesijné zručnosti a grify, ktoré
len tak hocikto nevlastní a učiteľ nedokáže byť nahradený niekým,
kto takúto výbavu nemá. To je podľa mňa ten hlavný bonus, ktorý
kríza učiteľom priniesla a na ktorom môže táto profesijná skupina
ďalej stavať.“
profesor René Bílik: „Hádam nikdy sa tak často a naliehavo nespomínala škola, učitelia a učiteľská profesia ako dnes. Vzbudzuje to nádej, že spolu s týmto “volaním po vzdelávaní” sa do centra
pozornosti dostane skutočný zmysel a pozícia vzdelania v rámcoch našej kultúry a spoločnosti a že učiteľská profesia sa dočká
ozajstného spoločenského zhodnotenia a ocenenia.“
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Naše študijné programy:
•
Učiteľstvo ang. jazyka a literatúry (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Učiteľstvo ang. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo nem. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo slov. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo lat. jaz. a literatúry v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo biológie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo chémie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
Učiteľstvo informatiky v kombinácii (Bc., denné)
•
Učiteľstvo matematiky v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
•
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (Bc., Mgr., denné)
•
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo histórie v kombinácii (Bc./Mgr., denné)
•
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr., denné/externé)
•
Animácia výtvarného umenia (Bc., denné)
•
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc., denné/externé)
•
Pedagogika výtvarného umenia (Mgr., denné)
•
Predškolská pedagogika (Mgr., denné/externé)
•
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Komparatívna literatúra (PhD., denné/externé)
•
Pedagogika (PhD., denné/externé)
•
Slovenský jazyk a literatúra (PhD., denné/externé)
•
Školská pedagogika/School pedagogy (PhD., denné/externé)
•
Teória biologického vzdelávania (PhD., denné/externé)
•
Teória chemického vzdelávania (PhD., denné)
•
Teória jazykového a literárneho vzdelávania (PhD., denné/externé)
•
Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
•
Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
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Filozofická fakulta
Je len málo miest, kde sa snúbi história mesta s tradíciou univerzitného vzdelávania tak výrazne ako v Trnave. Trnava sa môže pýšiť titulom najstaršieho slobodného
kráľovského mesta na území Slovenska (r. 1238) s množstvom vzácnych kultúrnych
pamiatok i históriou kultúrneho a náboženského centra krajiny. Dôležitou črtou života mesta je, že už od prvej polovice 17. storočia je Trnava uznávaným univerzitným
centrom s množstvom vedeckých, kultúrnych a spoločenských ustanovizní, čo sa
preukazuje na zachovalej historickej architektúre, ako i na súčasnom duchu mesta.
V Trnave, ťažiacej z výhodnej polohy a výbornej dostupnosti, sídli hneď viacero
vysokých škôl, z ktorých ajvýznamnejšou je práve Trnavská univerzita.

Základným poslaním filozofickej fakulty dnes je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie a rozvoj vedy
a výskumu vo filozofických, humanitných, spoločenských
vedách a vedách o umení.
Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené
vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi
najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská
na Slovensku. Je modernou fakultou s kvalitnými
a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu
s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
dekan filozofickej fakulty
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Tomáš Jahelka, odborný asistent na katedre politológie: „Zakladáme si na tom, aby ste nemali pocit,
že na našej katedre sa študuje len pre získanie diplomu.
Nikdy sme neboli a ani nie sme výrobňou na tituly,
neprijímali sme veľké množstvá študentov. Zachovávame si individuálny prístup ku každému, študent u nás
nie je položka v anonymnej mase.“
Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea: „Keď som sa hlásil na Trnavskú univerzitu,
bola mojou voľbou číslo jedna.“

Naše študijné programy:
•
Dejiny a teória umenia (Bc./Mgr., denné)
•
Etika (Bc., denné/externé; Mgr., denné)
•
Filozofia (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Filozofia v anglickom jazyku (Bc., denné/externé)
•
História (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Klasická archeológia (Bc./Mgr., denné, PhD., denné/externé)
•
Klasické jazyky (Bc./Mgr., denné)
•
Politológia (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Psychológia (Bc./Mgr., denné)
•
Psychológia (Bc., externé)
Sociológia (Bc./Mgr., denné)
•
•
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry (PhD., denné/externé)
•
Etika a morálna filozofia (PhD., denné/externé)
•
Klasická archeológia (PhD., denné/externé)
Teória a metodológia sociológie (PhD., denné/externé)
•
•
Slovenské dejiny (PhD., denné/externé)
Systematická filozofia (PhD., denné/externé)
•
•
Všeobecná a experimentálna psychológia (PhD., denné/externé)
•
História v kombinácii (PhD., denné/externé)
•
Klasické jazyky v kombinácii (PhD., denné/externé)
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Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce
Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných
pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné zdravotníctvo.
Po ukončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako experti, alebo výskumní
pracovníci v oblastiach primárnej prevencie chorôb, v oblasti životného, pracovného
prostredia. Uplatnenie nájdu v zdravotníckych zariadeniach, v primárnej zdravotnej
starostlivosti, v zdravotníckych laboratóriách. Sú pripravení na výkon priamej práce
s rizikovými skupinami, rodinou, deťmi.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce má výhodnú polohu – nachádza sa v historickom
centre mesta. V tesnej blízkosti je rektorát univerzity, univerzitná knižnica, jedáleň,
štyri minúty chôdze od fakulty sa nachádza nový internát. Fakultná nemocnica Trnava
je 15 minút chôdze od fakulty a 5 minút chôdze od železničnej a autobusovej stanice.
V nemocnici je počas praxe možnosť stravovania. A, samozrejme, naši absolventi
majú vysoký index uplatnenia v praxi a sú veľmi žiadaní aj v našich najprestížnejších
zdravotníckych zariadeniach. Sú to ľudia, ktorí vďaka svojej slušnosti, múdrosti, pokore
a ľudskosti sú pre svojich pacientov a klientov obrovskou oporou a pomocou –
s otvoreným srdcom.
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Katarína Lenártová, lekárka, absolventka: „Mala som len
pozitívne skúsenosti a myslím si, že Trnavská univerzita je
progresívnou inštitúciou a má budúcnosť.“

Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského
výboru, absolvent: „Na študentské obdobie sa vždy dobre spomína (úsmev) Študentské obdobie je náročné,
no naplnené novým poznaním, vedomosťami stretnutiami i poznaním nových priateľstiev, ktoré pretrvávajú
až do dneška.“

Naše študijné programy:
•
Ošetrovateľstvo (Bc., denné/externé)
•
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny (Bc., denné/externé)
•
Sociálna práca (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
•
Verejné zdravotníctvo (Bc./Mgr., PhD., denné/externé)
•
Riadenie a organizácia sociálnych služieb (Mgr., denné/externé)
•
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (Bc./Mgr., PhD., denné/
externé)
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Právnická fakulta
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné
demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva,
medzinárodného práva a európskeho práva.
Študenti môžu absolvovať odbornú právnu prax na ministerstvách, úradoch či v parlamente, ale aj v súkromnej sfére v spolupracujúcich subjektoch.
Historická Trnavská univerzita v Trnave a jej teologická fakulta a filozofická fakulta boli založené v roku 1635. Na právnickej fakulte začali prednášky 16. januára 1667,
nepretržite po dobu 110 rokov sa na nej vyučovalo právo a vedecky sa rozvíjala právna
veda. Právnická fakulta skončila svoju činnosť v Trnave v školskom roku 1776/1777,
kedy došlo k presídleniu celej univerzity do Budína. Právnická fakulta Trnavskej
univerzity obnovila na Trnavskej univerzite v Trnave svoje pôsobenie v školskom roku
1998/1999, t. j. viac ako po dvesto rokoch, a to v októbri 1998.
Právnická fakulta ponúka svojim študentom možnosť študovať na partnerských
zahraničných univerzitách v rámci programu ERASMUS+ (v krajinách: Rakúsko,
Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko,
Maďarsko, Taliansko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko,
Turecko, Ruská federácia).
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profesor Adrián Jalč: „Nie sme „veľká“ fakulta a to
neanonymizuje študentov. Každý študent podľa mňa
môže mať pocit, že učiteľ sa mu venuje, prípadne rieši jeho
problém. Pri každom študentovi sa mi objaví jeho tvár, čo
pri veľkých fakultách nie je vždy možné. A tieto plusy sa
ukazujú ako dôležité, pretože absolventi Právnická fakulta
Trnavskej univerzity sa radia medzi najlepších spomedzi
všetkých právnických fakúlt na území SR.“
docent Marek Káčer: „Najväčšou devízou fakulty je jej personálne obsadenie. Sú tu učitelia a učiteľky, ktorí a ktoré
na sebe pracujú, chcú neustále zlepšovať svoje prednášky
a semináre. Keď si porovnám terajšiu úroveň výučby
s úrovňou, keď som študoval ja, myslím, že kvalita šla
rapídne hore. Vedenie fakulty ako aj študijné oddelenie
je veľmi ústretové voči študentom, snažia sa riešiť ich
problémy a citlivo reagovať na ich legitímne požiadavky.
Aj v tejto oblastí platí, že čím máte niečoho menej, tým je
vám to vzácnejšie. Ak máme teda v prvom ročníku 150 ľudí,
každý jeden z nich je nám vzácnejší, ako keby sme ich mali
700. To však neznamená, že znižujeme nároky na skúškach.
Práve naopak, jeden zo spôsobov, ako sa chceme odlíšiť
od konkurencie, je zvyšovanie kvality. Ten kto nevie,
jednoducho u nás skúšku nespraví. Ja osobne považujem za
výhodu aj skutočnosť, že sídlime v Trnave. Trnava je veľmi
útulné študentské mesto, kde sa viete všade dostať pešo,
sú tu špičkové prevádzky aj priestor pre kultúrne vyžitie.“

Naše študijné programy:
•
Právo (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Pracovné právo (PhD., denné/externé)
•
Trestné právo (PhD., denné/externé)
•
Občianske právo (PhD., denné/externé)
•
Ústavné právo (PhD., denné/externé)
•
Teória a dejiny štátu a práva (PhD., denné/externé)
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Teologická fakulta
Teologická fakulta TU v Bratislave pokračuje v päťstoročnej jezuitskej tradícii
vzdelávania. V prostredí slobody a kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta. Jedinečné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom
spektre profesií.
Študent si na fakulte osvojuje základné metódy výskumnej práce a učí sa chápať dejiny
ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť. Dokáže sa orientovať vo filozofických a teologických
smeroch a odborne o nich diskutovať. Vie posúdiť relevantné informácie, pracovať
s nimi a navrhovať adekvátne riešenia. Študent je teoreticky a prakticky pripravovaný pre
oblasť sociálnej starostlivosti, pastorálneho poradenstva a profesionálneho sprevádzania. Získané zručnosti sú základom pre pastoračné a sociálne aktivity. Dokáže zaujať
postoj k aktuálnym problémom etiky, politiky, kultúry a náboženstva.
profesorka Mária Šmidová: „Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave vedieme našich študentov k tomu, aby vedeli byť blízko
človeku na všetkých týchto úrovniach.“

docent Bohdan Hroboň: „Biblia, z ktorej každá poriadna teológia vychádza, doslova vyzýva ku kritickému mysleniu: „Všetko skúmajte;
dobrého sa držte!“ (1 Tes 5,21) alebo „Neverte každému duchu, ale
skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných
prorokov“ (1 J 4,1). Kriticky hodnotíme náš, ľudský výklad, aby sme lepšie porozumeli Božiemu slovu, prípadne mu aspoň neubližovali. A to si
vyžaduje od každého čitateľa Biblie kus pokory.“
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profesor Ladislav Csontos SJ: „Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave vidím v kontexte jezuitských
univerzít a teologických fakúlt ako dôležité centrum
intelektuálneho apoštolátu na miestach, kde sa viera
stretáva s problémami súčasného sveta, kde sú jeho
periférie. U nás sú to predovšetkým rozpadajúce sa rodiny
a krehké medziľudské vzťahy. Slovenská teológia podľa
mňa stojí pred dvoma výzvami: jednak aby sa zaradila
do kontextu európskej a svetovej teológie, a jednak
aby ukázala v domácom pro-stredí, že patrí do rodiny
humanitných vedeckých disciplín ako plnohodnotný člen.
Do budúcnosti vidím, že teologická fakulta bude pružne
odpovedať na súčasné znamenia čias a bude pripravovať
tvorivé osobnosti schopné odpovedať na znamenia čias,
ktoré stretnú budúce generácie.“
Naše študijné programy:
•
Katolícka teológia (Mgr., denné, PhD., denné/externé)
•
Kresťanská filozofia (Bc./Mgr., denné)
•
Náuka o rodine (Mgr., denné/externé)
•
Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc./Mgr., denné/externé)
•
Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc., denné)
•
Systematická filozofia (PhD., denné/externé)
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Erasmus
V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý
zahŕňa oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ fungujúci program celoživotného vzdelávania,
ktorého súčasťou bol aj program LLP ERASMUS. Nový program ERASMUS+ je
zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie
vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Nový program nadobudol platnosť od 1. januára 2014.
Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport, vrátane programu celoživotného vzdelávania
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii
a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).
Program Erasmus+ zabezpečuje SYNERGIU medzi sektormi a kladie dôraz
na CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE prepojením formálneho a neformálneho
vzdelávania. Cieľom je PREPOJENIE sveta vzdelávania so svetom práce.
ERASMUS+ obsahuje tri kľúčové aktivity:
•
KA1 = mobilita jednotlivcov
•
KA2 = strategické partnerstvá (spolupráce)
•
KA3 = reforma politík (vrátane programu Jean Monnet a program Šport)
V rámci kľúčovej aktivity KA realizuje Trnavská univerzita mobility štúdium, stáž,
výučba a školenie (štúdium a výučbu na základe uzavretých a platných Erasmus+
biletrálnych dohôd).
Univerzity, ktoré mali záujem zapojiť sa do nového programu ERASMUS+,
podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie ERASMUS+ univerzitnej charty
(ECHE). Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení Európskej komisie
a v decembri 2013 získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje
účasť na programe. Podpisom ECHE sa Trnavská univerzita zaväzuje dodržiavať
všetky pravidlá stanovené Európskou komisiou.
Záujem o stáže študentov, zamestnanecké mobility aj nábor buddies pre
prichádzajúcich študentov sa neustále zvyšuje. Trnavská univerzita ponúka
aj možnosti v zahraničí.
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