Príloha 3a

Štruktúra informácií na internetových stránkach STU
(univerzitná úroveň, slovenská verzia)

Položky hlavného menu
Úroveň menu

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

1. úroveň

Univerzita

Uchádzači

Študenti

Absolventi

O nás

Štúdium na univerzite

Štúdium

Úradná tabuľa

Uchádzači so špecifickými potrebami

Štúdium v zahraničí

Ľudia na STU

Školné a poplatky

Fakulty a pracoviská

Prijímacie konanie

Študenti so
špecifickými
potrebami
Študentský život

Akademické orgány

Prihláška na štúdium

Služby

Kontakty

Profily absolventov

2. úroveň

Názov položky

Výskum

Názov
položky
Verejnosť

Doklady o štúdiu

Aktuality z výskumu

Aktuality

Pracovné ponuky

Inovácie

Médiá

Služby
Zahraničné
pobyty

Celoživotné
vzdelávanie

Služby výskumu

Partneri
Dianie na STU
Poskytovanie
informácií

*

Výskumná činnosť
Výskumné
pracoviská
Financovanie
výskumu
Publikácie
Habilitácie a
inaugurácie
Výberové konania

Študentský život

Celoživotné
vzdelávanie
Ďalšie vzdelávanie

Certifikáty EÚ

*

*

Portál absolventov STU

Výberové konania

*

Odbory

*

Virtuálna knižnica
Webmail

*

Udelené tituly

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Počet položiek 2. úrovne nie je limitovaný, z hľadiska prehľadnosti je ideálne, aby ich počet nebol väčší ako 12.

Projekty/granty

STU na FB

*

* označené položky sú dobrovoľné, nahraditeľné/doplniteľné podľa vlastnej potreby

Habilitácie a
inaugurácie

Informácie
a oznamy
Interné predpisy

Spektrum

*

V rámci hlavného menu je potrebné zachovať štruktúru položiek 1. a 2. úrovne.

Zamestnanci

*

Mapa odkazov (päta stránky)
Úroveň
menu
1. úroveň

2. úroveň

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Štúdium

Výskum

Medzinárodné aktivity

Médiá

Štúdium na STU

Výskumné pracoviská

Medzinárodná spolupráca

Poplatky za štúdium
Študentský život
Prijímacie konanie
Elektronická prihláška

Služby výskumu
Inovácie
Výskumná spolupráca
STU Scientific

Zahraniční partneri
Erasmus+
Štipendiá
Zahraničné projekty

Odkazy
Enterprise
Europe Network
Europa
Europlacement
MŠVVaŠ SR
SAIA

Kontakty na štúdium

Kontakty na výskum

Kontakty na medzinárodné vzťahy

*

*

*

Univerzita
Fakulty a
pracoviská
Akademické orgány
Úradná tabuľa
Ľudia na STU
Webmail
Kontakty na
univerzitu
*

Aktuality
Tlačové správy
Médiá o STU
Videá
Ambasádori STU
Kontakty na vzťahy
s verejnosťou
*

V rámci mapy odkazov je potrebné zachovať štruktúru položiek 1. a 2. úrovne

* označené položky sú dobrovoľné, nahraditeľné/doplniteľné podľa vlastnej potreby
Počet položiek 2. úrovne je navrhnutý na 6, z grafického hľadiska je ideálne, aby v jednotlivých stĺpcoch bol približne rovnaký počet.

SRK
*

Štruktúra informácií na internetových stránkach STU
(univerzitná úroveň, anglická verzia)

Položky hlavného menu
Názov
položky

Úroveň menu

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

Názov položky

1. úroveň

University
General description
Faculties and
workplaces
People on the STU

Study
Admission process

Research
News

International activities
Partner Institutions

*

Certificates

Innovations

Exchange students

Study

Projects and grants

Contacts

ECTS Label

Research units

Education

*

Student's life
Contacts

Contacts

Erasmus students
Member of International
Institutions
Contacts

Contacts
Public Relations
Science and International
Scientific Cooperation
International Relations

2. úroveň

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*
*

V rámci hlavného menu je potrebné zachovať štruktúru položiek 1. a 2. úrovne.

* označené položky sú dobrovoľné, nahraditeľné/doplniteľné podľa vlastnej potreby).
Počet položiek 2. úrovne nie je limitovaný, z hľadiska prehľadnosti je ideálne, aby ich počet nebol väčší ako 12.

Mapa odkazov (päta stránky)
Úroveň menu
1. úroveň

2. úroveň

Názov položky
Study
Admission procedure
Studies at the
university
Accommodation

Názov položky
Research
Publications

Názov položky
International activities
Exchange students

Názov položky
University
University news

Názov položky
Links
Horizon 2020

Názov položky
*

Know-how centre

Erasmus students

Profile and rankings

Erasmus+

*

Scientific board

History

Europa

*

Contacts to study

Contacts to research

Partner institutions
Contacts to International
Relations

How to reach us

SAIA

*

*
*

*
*

*
*

General description

Incubator

*

*

*
*

V rámci mapy odkazov je potrebné zachovať štruktúru položiek 1. a 2. úrovne

* označené položky sú dobrovoľné, nahraditeľné/doplniteľné podľa vlastnej potreby
Počet položiek 2. úrovne je navrhnutý na 6, z grafického hľadiska je ideálne, aby v jednotlivých stĺpcoch bol približne rovnaký počet.

*

