
Trnavská univerzita v Trnave získala prestížne ocenenie ECTS label 
 

Trnavská univerzita v Trnave je prvou slovenskou humanitne a spoločenskovedne 
zameranou univerzitou a z celkového počtu treťou vysokou školou na Slovensku, ktorá 
získala značku ECTS label (European Credit Transfer and Accumulation System, Európsky 
systém prenosu a akumulácie kreditov). Táto značka je najprestížnejším  statusovým 
ocenením pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore, ktoré každý rok 
udeľuje Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Získanie ECTS 
label Trnavskou univerzitou je prejavom kvality vysokej školy. Značka certifikuje správne 
používanie európskych kritérií vzdelávania vo všetkých odboroch na bakalárskom 
a magisterskom stupni štúdia a správnu administráciu mobilít v rámci programu ERASMUS. 

 
V praxi to znamená, že všetky študijné programy poskytované na Trnavskej 

univerzite, ako aj všetky skúšky a kredity, ktoré študenti na tejto univerzite získavajú, 
sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v 
zahraničí. Študentom Trnavskej univerzity ECTS label garantuje, že v prípade 
absolvovania časti štúdia alebo jeho záveru na zahraničnej univerzite, táto im uzná 
každú skúšku alebo kredit, ktoré absolvovali alebo dostali na Trnavskej univerzite. 
Zahraničným študentom, ktorí sa rozhodnú absolvovať časť štúdia na Trnavskej 
univerzite, poskytuje  ECTS label garanciu, že po návrate na materskú univerzitu im 
táto bude akceptovať štúdium a získané kredity na Trnavskej univerzite. Ak je 
univerzita držiteľom tejto značky, je to teda signál kvality univerzity a vzdelávacieho 
systému nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných študentov. 

 
Podmienkou žiadosti o získanie značky ECTS label je, okrem iného, vytvoriť 

a zverejniť na stránke univerzity tzv. ECTS informačný katalóg, ktorého štruktúru určuje 
Európska komisia. Na webovom sídle univerzity musí byť zabezpečená jeho dostupnosť v 
anglickom jazyku. Ocenenie je dokladom, že Trnavská univerzita spĺňa náročné kritériá 
Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, a tým 
zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie. 
 
 Proces vytvorenia ECTS katalógu a získania ECTS label na základe podmienok 
Európskej komisie bol náročný, časovo, administratívne, technicky a predovšetkým 
personálne. Bolo potrebné, aby sa do procesu prípravy zapojili všetky súčasti univerzity.       
Za ochotu byť súčasťou požadovaných zmien s cieľom získať ECTS label patrí 
poďakovanie všetkým, ktorí sa tohto náročného procesu zúčastnili. 

 
Význam ECTS label pre Trnavskú univerzitu a jej súčasti spočíva okrem praktickej 

garantovanej ponuky pre študentov aj v dopade na kvalitu vnútorného prostredia univerzity, v 
komplexnom spracovaní informácií o Trnavskej univerzite a jej súčastiach v požadovanej 
jednotnej štruktúre v anglickom jazyku, v ucelenej ponuke štúdia pre zahraničných študentov, 
v detailnom spracovaní informačných listov v požadovanej štruktúre v anglickom jazyku 
a v kvalitnej príprave na komplexnú akreditáciu v roku 2014. 
 


