
 

УНИВЕРЗИТЕТ КОМЕНСКОГ У БРАТИСЛАВИ 

 

Универзитет  Коменског у Братислави је најстарији и  највећи универзитет у Републици 
Словачкој. Основан је 1919. године и ослања се на традицију Академије Истрополитане 
коју је основао 1465. године у Братислави Матијас Корвин, краљ Мађарске. Од свог 
оснивања Универзитет је рангиран међу најбољим образовним институцијама на 
националном нивоу и постао је међународно признат центар истраживања и изучавања 
науке. Универзитет Коменског у Братислави, као свеобухватни универзитет који пружа 
класично универзитетско образовање, задржао је статус националног универзитета 
Словачке.  

Универзитет Коменског у Братислави у свом саставу има 13 факултета и 27.000 
студената сваке године у оквиру три нивоа студија, од чега су 21.000 редовни студенти. 
Универзитет Коменског има у понуди разноврсне студијске програме који обухватају 
широк спектар природних и друштвених наука – медицину, хуманистичке науке и 
друштвене науке, природне науке, математику и теологију.   

Око 2.400 страних студената из 70 земаља ужива у студирању на најстаријем 
универзитету у Словачкој. Студенти који желе да похађају страни универзитет као део 
свог студирања у иностранству имају могућност да изаберу између 340 европских 
универзитета који се налазе у 30 земаља.  Универзитет Коменског у Братислави има 
закључене билатералне споразуме у оквиру Еразмус+ програма. Студенти универзитета 
Коменског у Братислави најчешће посећују следеће земље: Шпанију, Немачку и 
Републику Чешку у оквиру програма размене Еразмус+.   

Универзитет Коменског у Братислави има више од 2.500 студената на докторским 
студијама. Универзитет учествује у најнапреднијим истраживачким пројектима у 
рзличитим областима (углавном из следећих научних области: биологија, биохемија, 
хемија, информатика, клиничка медицина, екологија, геонауке, наука о материјалима и 
инжењерство, молекуларна биологија и генетика, неурологија, фармакологија, физика, 
природне науке, бионауке и истраживања свемира).  

У саставу Универзитета Коменског у Братислави постоје следећи факултети: 

 Медицински факултет, 

 Правни факултет, 

 Академија уметности, 

 Факултет природних наука, 

 Фармацеутски факултет, 

 Педагошки факултет, 

 Факултет спорта и физичког васпитања, 

 Медицински факултет Јесенијус, 

 Факултет за математику, физику и информатику, 

 Факултет за менаџмент, 

 Факултет за друштвене и економске науке, 

 Католички теолошки факултет и 

 Евангелистички теолошки факултет. 


