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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 18. mája 2015 

 Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach otvára nový 
medzinárodný magisterský študijný program 

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FVS UPJŠ) 
otvára v akademickom roku 2015/2016 nový medzinárodný magisterský študijný 
program „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“, ktorý bude 
zabezpečovať v spolupráci s Fakultou veřejních politik Slezské univerzity v Opavě. 
Absolventi študijného programu po jeho ukončení získajú tzv. spoločný diplom (joint 
degree), ktorý bude platný a uznávaný v Slovenskej republike a Českej republike. 

Termín podania prihlášok je do 10. júla. 2015, termín konania prijímacej skúšky 
je stanovený na 26. augusta 2015. O možnosť štúdia v tomto medzinárodnom  
magisterskom študijnom programe sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho stupňa 
študijného programu Verejná politika, študijného programu Verejná správa, alebo 
absolventi bakalárskeho stupňa štúdia politologického, sociologického a 
ekonomického zamerania. Plánovaný počet uchádzačov prijatých na Fakulte verejnej 
správy UPJŠ je 15 študentov. 

„Nový medzinárodný magisterský študijný program, ktorý otvárame na našej 
fakulte v akademickom roku 2015/2016 je výsledkom dlhodobej spolupráce s 
Fakultou veřejních politik Slezské univerzity v Opavě. Absolventi programu budú 
pripravení vykonávať odborné činnosti a riadiace funkcie na všetkých úrovniach 
verejnej správy, v neziskovom sektore i súkromnej sfére. Zameranie štúdia na 
špecifiká stredoeurópskeho priestoru je predpokladom na ich uplatnenie sa nielen na 
Slovensku a v Českej republike, ale v širšom časovom horizonte aj v rámci krajín 
Vyšehradskej štvorky“, vysvetľuje dekanka Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.  

Štúdium bude prebiehať v dennej forme v štandardnej dĺžke štyroch semestrov. 
Prvý a štvrtý semester štúdia absolvujú študenti na svojich materských univerzitách, 
ktoré ich na štúdium prijali. Druhý semester strávia študenti oboch univerzít na Fakulte 
verejnej správy UPJŠ v Košiciach, v treťom semestri budú študovať na Fakulte veřejních 
politik Slezské univerzity v Opavě, pričom pobyt študentov na partnerskej univerzite 
v Opave hradí UPJŠ.  

Štátne záverečné skúšky z predmetov Teória verejnej správy v strednej Európe; 
Ekonomika, bezpečnosť a regionálny rozvoj strednej Európy; Tvorba a realizácia verejných 

politík v stredoeurópskom areáli, vrátane obhajoby diplomovej práce absolvujú študenti na 
svojich materských fakultách v Košiciach a Opave. Výučba bude prebiehať v slovenčine,  
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češtine a v anglickom jazyku. Vyučujúcimi budú učitelia FVS UPJŠ a Fakulty veřejních 
politik Slezskej univerzity. Vybrané predmety budú vyučovať aj pedagógovia z 
partnerských fakúlt v Budapešti a Katowiciach.  

POZNÁMKA: Viac informácií o študijnom programe Verejná politika a verejná správa v 
strednej Európe nájdete na webe univerzity: http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-
spravy/11612 
 

Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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