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ZÁUJEMCOVIA 
O ŠTÚDIUM

Termín pre podanie prihlášky 
do 30. 04. 2022

Deň otvorených dverí
16. 02. 2022

Povinné prílohy:

Poplatok za príjimacie konanie:

• Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (vrátane známok  
z polročného vysvedčenia za posledný rok štúdia) alebo overené kópie koncoročných vysved-
čení zo strednej školy.

• Fotokópie dokladov o absolvovaní jazykových skúšok alebo certifikátov. 
• Fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej 

alebo medzinárodnej úrovni.
• Úradne overené maturitné vysvedčenie najneskôr do 08. 06. 2022
• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

• 20 Eur - elektronická prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky,
• 40 Eur - klasická (písomná) prihláška a prijímacie konanie bez prijímacej skúšky.

Možnosti štúdia 
v akademickom roku 
2022/2023

KONTAKT

@upjsfvs upjsfvs

https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/
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Spolupráca so zahraničím

O fakulte

Prvenstvo našej fakulty

Prepojenie teórie a praxe

 Internacionalizácia štúdia

Fakulta verejnej správy sa v oblasti zahraničných vzťahov dlhodobo orientuje na udržanie a rozvoj 
spolupráce so zahraničnými univerzitami a inými inštitúciami. Je členom International Forum for 
Public Administration and Management (IFPAM), Network of Institutes and Schools of Public Admi-
nistration – Central and Eastern Europe (NISPAcee). 

Fakulta spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy prostredníctvom podieľa-
nia sa na riešení praktických problémov, vypracovávaním odborných sta novísk, poskytovaním  
poradenskej činnosti a participáciou na procese ďalšieho vzdelávania pracovníkov v štátnej správe
a územnej samospráve. Získané poznatky z praxe sú aktívne prezentované študentom počas  
vzdelávacieho procesu.

Študenti fakulty majú vytvorený priestor a podporu, aby sa každoročne mohli zúčastňovať zahra-
ničných stáží a absolvovať časť štúdia na niektorej zo spolupracujúcich zahraničných univerzít. 
Neoddeliteľnou súčasťou internacionálneho prostredia na fakulte je pravidelná účasť a zapájanie 
zahraničných expertov priamo do výučby predmetov, ako aj prijímanie zahraničných študentov  
na štúdium. 

Fakulta vznikla v roku 1998 a od svojho vzniku až dodnes zostala v podmienkach Slovenskej  
republiky jedinou fakultou, ktorá je zameraná na vzdelávanie odborníkov pre potreby verejnej  
správy v Slovenskej republike.

Výnimočnosť fakulty vyplýva najmä z viac ako 20-ročnej systematickej prípravy absolventov pre 
potreby verejnej správy, ktorá je postavená na interdisciplinarite troch pilierov - verejná politika, 
právo a ekonomika v rámci študijného odboru politické vedy. Fakulta flexibilne prispôsobuje a ino-
vuje študijné programy v súlade s požiadavkami praxe na uplatnenie absolventov, čoho prejavom je 
priebežná úprava štruktúry povinných a povinne voliteľných predmetov v ponúkaných študijných 
programoch. 

Otázky návštevníkov 
a odpovede študentov

Ako prebieha prijímacie konanie?
Uchádzači sú prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky podľa počtu bodov v poradovníku  
zostavenom na základe výsledkov štúdia na strednej škole, významných úspechov v súťažiach  
a absolvovaných jazykových testov.
Ako si môžem overiť získané teoretické poznatky v praxi?
Fakulta vytvára podmienky na realizáciu odbornej praxe študentov počas celého štúdia v spolupra-
cujúcich organizáciách verejnej správy – napr. ministerstvá, okresné úrady v SR, úrady mestských 
častí, obecné a mestské úrady a ďalšie.
Môžem sa online spojiť s terajšími študentmi?
Áno, fakultná facebooková stránka ponúka najaktuálnejšie informácie zo života fakulty a vytvára 
interaktívny priestor na komunikáciu s fakultou a študentami navzájom.
Kde sa môžem zamestnať po skončení štúdia?
Absolventi sú oprávnení najmä na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky  
(verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy. 
Nie je výnimkou ani uplatnenie v rôznych ďalších pracovných pozíciách.

Prijímacie konanie 
vo vrecku


