


„Cieľom našej univerzity je poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie a spojením  
s praxou už počas štúdia garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť  na trhu práce.“ 

 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
rektor TnUAD v Trenčíne 

PRAX POČAS ŠTÚDIA JE PREDPOKLADOM 

ÚSPECHU NAŠICH ŠTUDENTOV... 

Odborná exkurzia študentov v Národnom rehabilitačnom centre 

Prezentačné dni podnikov 
Prehlbujeme spoluprácu s praxou aj mimo NP 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM - Študovať vedu a techniku sa oplatí 



Prepájame vzdelávanie s praxou 

Akreditované študijné programy Stupeň 

Materiálová technológia Bc. 

Materiálové inžinierstvo Bc. 

Počítačová podpora materiálového inžinierstva Bc. 

Textilná technológia a dizajn Bc. 

Mechanizmy špeciálnej techniky Bc. 

Servis a opravy automobilov Bc. 

Chémia a technológia anorganických materiálov a skla Ing. 

Materiálové inžinierstvo Ing. 

Špeciálna strojárska technika Ing. 

Údržba špeciálnej mobilnej techniky Ing. 

Strojárske technológie a materiály PhD. 

Materiály PhD. 

Anorganické technológie a nekovové materiály PhD. 

 Príprava študentov pre požiadavky praxe 

 Ponuky podnikov na spoluprácu  

 Rozhovory so zamestnávateľmi 

 Exkurzie v podnikoch 

 Prax počas štúdia 

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 



Spolupracujeme s podnikmi 



TRANSFER ODBORNOSTI DO PRAXE 

 Projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EU 

 Jednoduchá cesta k novým technológiám 

 CENTRATECH - Centrum transferu technológií TnUAD v Trenčíne 

 Prepojenie  najlepšie vybavených vedecko-výskumných laboratórií 

 Jedinečné využitie laboratórií,  prístrojov a profesionálnych pracovníkov v aplikovanom výskume pre prax 

 Zameranie na oblasť aplikovaného výskumu materiálov 

 Efektívna spolupráca s podnikmi 

Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej 

spolupráce a transferu odbornosti do praxe. 

Podporná výskumná  

a prístrojová infraštruktúra  

pre Výskumné a vývojové centrum 

Trenčianska univerzita  

Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

DMD GROUP, a.s. 

KONŠTRUKTA-Defence, a.s. 

KONŠTRUKTA-Industry, a.s. 



FUNGLASS 
Medzinárodne uznávané Centrum pre funkčné a povrchovo upravované sklá 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3) 

 Vysokokvalifikovaní zahraniční vedecko-výskumní pracovníci 

 Budovanie medzinárodne uznávaného centra excelentnosti 

 Aplikovaný výskum pre Európsky sklársky priemysel 

 Zahraničný partneri: nemecké univerzity v Erlangene a Jene, talianska univerzita v Padove a Inštitút skla a keramiky v Madride 

 Využitie: strojársky a chemický priemysel, energetické, optické a medicínske aplikácie, zvyšovanie pevnosti a odolnosti skla, 

 znižovanie opotrebenia pre komerčné využívanie skiel, využitie odpadových materiálov pre produkciu skla  

 a keramických materiálov s vysokou pridanou hodnotou 


