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Термін подання заяв для вступу
до 30. 04. 2022 року

День відкритих дверей
16. 02. 2022 року

Обов’язкові супровідні документи:

Оплата за процедуру прийому документів:

• Результати навчальних досягнень, здобутих в закладі загальної середньої освіти, взяті з 
електронного щоденника учня (включно із оцінками із додатку до свідоцтва про повну 
загальну середню освіту за півроку останнього року навчання), або виписка річних 
оцінок чи нотаріально засвідчені копії табелів з середньої школи.

• Фотокопії сертифікатів або документів про складення іспитів на знання мови.
• Фотокопії дипломів (сертифікатів) про участь в конкурсах та обласних, державних або 

міжнародних олімпіадах.
• Офіційно засвідчені свідоцтво та додаток про повну загальну середню освіту, не пізніше 

ніж до 08.06.2022 р.
• Підтвердження про оплату за прийом документів.

• 20 євро – електронна заява для вступу і прийом документів без вступного іспиту;
• 40 євро – письмова заява для вступу і прийом документів без вступного іспиту.

КОНТАКТИ

@upjsfvs upjsfvs

Можливості навчання  
у 2022/2023 н. р.
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Закордонна співпраця

Про факультет

Першість нашого факультету

Зв’язок теорії і практики

Інтернаціоналізація навчання

Факультет державного управління в межах міжнародних відносин тривалий час зберігає і 
розбудовує співпрацю із закордонними університетами та іншими установами. Він є членом 
International Forum for Public Administration and Management (IFPAM), Network of Institutes and 
Schools of Public Administration – Central and Eastern Europe (NISPAcee).

Факультет співпрацює з органами державного управління і територіального самоврядування 
шляхом участі у вирішенні практичних проблем, підготовкою фахових висновків, наданням 
консультативної діяльності та участю у процесі подальшої освіти працівників сфери 
державного управління й територіального самоврядування. Отримані знання з практики 
презентуються студентам в межах навчального процесу.

Студентам факультету створено умови й підтримку для щорічної участі у закордонних 
стажуваннях, можливості частково навчатися в одному із закордонних партнерських 
університетів за програмою мобільності. Невід’ємною частиною міжнародного середовища 
на факультеті є регулярна участь і залучення закордонних експертів безпосередньо до 
викладання дисциплін, а також навчання на факультеті закордонних студентів

Факультет було засновано у 1998 р. й від моменту його створення і дотепер це єдиний у Сло-
вацькій Республіці факультет, який забезпечує освітню підготовку фахівців у сфері держав-
ного управління в Словацькій Республіці.

Особливий статус факультету зумовлений більш ніж 20-річною систематичною підготовкою 
фахівців у сфері державного управління. Ця підготовка ґрунтується на міждисциплінарності 
трьох основних складових – державної політики, права й економіки в межах напрямку 
«політичні науки». Освітні програми на факультеті оновлюються й адаптовуються до вимог 
практики для реалізації випускників на ринку праці, що зумовлює поточну зміну структури 
обов’язкових і обов’язкових для вибору предметів у пропонованих освітніх програма

Питання відвідувачів
і відповіді студентів

Яким чином проходить прийом документів?
Абітурієнти зараховуються на навчання без складання вступного іспиту, лише на підставі 
кількості балів за списком, складеним за результатами навчальних досягнень здобутими в 
закладі загальної середньої освіти, значних успіхів у конкурсах і пройдених мовних тестів.

Чи можу я здобути практику протягом навчання?
Факультет створює протягом навчання умови для проходження практики студентів 
у партнерських організаціях державного сектору, напр. у міністерствах, районних 
адміністраціях в СР, районних адміністраціях у містах, селищних та міських радах.

Чи можу я зв’язатися онлайн із теперішніми студентами?
Так, сторінка факультету у Facebook пропонує найактуальнішу інформацію з життя факультету 
та створює інтерактивний простір для спілкування з викладачами та студентами.

Де я можу працевлаштуватися після закінчення навчання?
Випускники мають всі передумови для того, щоб працювати професійним менеджером 
у сфері державної політики (державному секторі), або фахівцем у галузі державного 
управління. Часто випускники обіймають й різні інші посади.

Коротко про 
процедуру вступу


