INTERNACIONALIZÁCIA NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

Trnavská univerzita je významnou národnou vzdelávacou, vedeckou, umeleckou
ustanovizňou a integrálnou súčasťou medzinárodného európskeho priestoru, ako aj centrom
spoločenského a kultúrneho života mesta Trnava a celého regiónu. V oblasti medzinárodných
vzťahov patrí medzi prioritné ciele TU zvyšovanie internacionalizácie vnútorného prostredia
na univerzite, rozvíjanie a podpora efektívnych vzťahov so zahraničnými partnerskými
univerzitami.
Účasť v medzinárodných projektoch je na TU vnímaná nielen ako dôležitý aspekt
profesionálneho rastu pracovníkov zapojených do medzinárodných projektov , ale zároveň
prispieva k internacionalizácii univerzity a jej užšieho začlenenia do medzinárodného
priestoru. Trnavská univerzita v Trnave sa v priebehu svojej činnosti aktívne podieľa na
rozvoji internacionálnej spolupráce so zahraničnými inštitúciami, predovšetkým v rámci
celoeurópskeho priestoru. Výsledky účasti v týchto projektoch umožňujú univerzite podielať
sa na ich praktickom využití na národnej i medzinárodnej úrovni. Účasť na projektoch je
významným faktorom rozvoja univerzity a umožňuje ďalšiu účasť v medzinárodných
partnerstvách.
Strategickým cieľom Trnavskej univerzity v Trnave zostáva prioritne maximálne využitie
bilaterálnych zmlúv na podporu mobility študentov univerzity, ako aj pedagogických
pracovníkov jednotlivých súčastí univerzity. Cieľom podpory študentskej a akademickej
mobility je najmä zlepšenie zručností v študijnom procese a ich následná aplikácia do praxe.
Snahou je zapojiť študentov, pedagogických, výskumných a administratívnych pracovníkov
pôsobiacich na partnerských inštitúciách rámci ERASMUS+ do prezentácie TU v zahraničí;
Trnavská univerzita v Trnave plánuje aj naďalej pokračovať v dlhotrvajúcej úspešnej
spolupráci s aktuálnymi zahraničnými partnermi formou podpory študentských aj
akademických mobilít v rámci programu Erasmus +. Zintenzívniť zmluvné i neformálne
vzťahy s partnerskými európskymi i mimoeurópskymi inštitúciami, ktoré majú pre TU
strategický význam;
Využiť významné postavenie TU v rámci vysokoškolských inštitúcií na Slovensku, ako aj
výhodnú geografickú polohu mesta Trnava;
V nasledujúcom období plánuje Trnavská univerzita v súčinnosti jednotlivých fakúlt
univerzity rozšíriť spoluprácu v rámci programu Erasmus + aj na program KA107 - Mobility
jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami .
V súvislosti so stanovenými výhľadmi a tendenciami sa v rámci univerzitných zahraničných
partnerstiev sa uzatvorili nové memorandá o spolupráci s atraktívnymi vzdelávacími a
vedeckými inštitúciami v zahraničí s cieľom vstupovať do spoločných projektov a vytvárať
spoločné študijné programy založené na udeľovaní spoločných diplomov pre absolventov
týchto programov.

