Štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie ako
úspešná verejná vysoká škola s jedinečným odborným profilom vo všetkých
troch stupňoch štúdia. Študenti majú možnosť vybrať si z 32 študijných
programov na prvom stupni štúdia, 35 študijných programov na druhom
stupni štúdia a z 32 študijných programov na treťom stupni štúdia.
Štúdium prebieha aj v dennej, aj v externej forme.

Charakteristika školy
TU vo Zvolene je verejná vysoká škola, ktorá ponúka možnosť
štúdia v rámci univerzitných študijných programov a štúdia na
svojich štyroch fakultách – Lesníckej fakulte, Drevárskej fakulte,
Fakulte ekológie a environmentalistiky a Fakulte environmentálnej
a výrobnej techniky. Je jedinečnou inštitúciou zameranou
ťažiskovo na komplex les – drevo – ekológia a environment –
výrobná a environmentálna technika – obnoviteľné zdroje
s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných
oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia,
manažment a umenie. TU vo Zvolene ponúka možnosť študovať
niektoré študijné programy v anglickom jazyku, ako aj možnosť
vycestovať na štúdium alebo stáž do zahraničia. Zapísaní študenti
majú možnosť v rámci programu Erasmus+ vycestovať na štúdium
alebo stáž do 19 krajín Európskej únie. V rámci partnerských krajín
mimo Európskej únie má Technická univerzita vo Zvolene
podpísané bilaterálne dohody s tromi krajinami, a to Srbskom,
Ukrajinou a Ruskou federáciou. Do organizačnej štruktúry TU vo
Zvolene patria aj celouniverzitné pracoviská, ktoré zabezpečujú
Termíny podania prihlášok:
Univerzitné študijné programy
Bakalárske štúdium – do 31. 03. 2017
Inžinierske štúdium – do 15. 07. 2017
Lesnícka fakulta
Bakalárske štúdium – do 31. 03. 2017
Inžinierske štúdium – do 30. 06. 2017
Drevárska fakulta
Bakalárske štúdium – do 31. 03. 2017
Pre študijný program Dizajn nábytku
a interiéru do 30. 11. 2016
Inžinierske štúdium – do 30. 06. 2017
Pre študijný program Dizajn nábytku
a interiéru do 31. 05. 2017
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Bakalárske štúdium – do 31. 03. 2017
Inžinierske štúdium – do 30. 06. 2017
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Bakalárske štúdium – do 30. 04. 2017
Inžinierske štúdium – do 31. 07. 2017

Ďalšie informácie o prijímacom
konaní na www.tuzvo.sk v sekcii
prijímacie konanie.
Kontakt:
Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Tel.: 045/5206 106
e-mail: rpp@tuzvo.sk

www.tuzvo.sk
ďalšie výchovno-vzdelávacie činnosti. Patrí medzi ne Ústav cudzích
jazykov, Ústav telesnej výchovy a športu, Centrum ďalšieho
vzdelávania, Centrum informačných technológií, Vývojové dielne
a laboratóriá, Vysokoškolský lesnícky podnik, Arborétum Borová
hora, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica.
TU vo Zvolene ďalej ponúka:
možnosť absolvovania odborných a prevádzkových praxí
v podnikoch,
študenti absolvujú hlavné cvičenia v neďalekých terénoch,
možnosť začleniť sa do krúžkovej a záujmovej činnosti
študentských organizácií (folklórny súbor Poľana,
dobrovoľný hasičský zbor, Woodenworld, internátny
rozhlas, atď.)
bohaté kultúrne a spoločenské aktivity počas semestra,
možnosť ubytovania v študentských domovoch a
stravovania v jedálni,
študenti so špecifickými potrebami majú k dispozícii
špeciálnu miestnosť vybavenú počítačom, tlačiarňou
a internetom,
možnosť využiť služby Slovenskej lesníckej a drevárskej
knižnice,
aktívny šport v oddieloch Slávia TU Zvolen,
možnosti kolektívnych a individuálnych športov, lyžiarske
kurzy, kurzy cykloturistiky a turistiky, kurz aerobiku.

Dni otvorených dverí:
Lesnícka fakulta – 24. 01. 2017
Drevárska fakulta – 25. 01. 2017
Fakulta ekológie a environmentalistiky – február 2017
a výrobnej techniky – 01. 02. 2017

