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Термін подання заяв для вступу
до 31. 03. 2022 року (бакалавр)

День відкритих дверей
01. 03. 2022 року

Обов’язкові супровідні документи:

Оплата за прийом документів:
• 50 євро – письмова заява для вступу, подана виключно в «паперовій» формі (бланк ŠEVT).
• 30 євро – електронна заява для вступу, зареєстрована через портал e-Prihlas.

Оплата після реєстрації заяви для вступу, навіть у разі відсутності абітурієнта на вступному 
іспиті, не повертається.

• Підтвердження: Свідоцтво та додаток про повну загальну середню освіту;
• (у випадку відповідності критеріям зарахування без вступного іспиту також потрібні 

річні табелі за останні 3 роки, що передують випускному року).

КОНТАКТИ
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Результати факультету в освітньому процесі

Про факультет

Створення можливостей і мотивація

Різна профорієнтація студентів

Можливість подорожувати

Юридичний факультет УПЙШ в Кошицях займає чільне місце серед факультетів права у 
СР і ЧР. Отримані результати зобов’язують і водночас мотивують до подальшого розвитку 
і покращення вирішальних показників. У наших випускниках зацікавлені працедавці з усіх 
регіонів СР, вони знаходять роботу у всіх сферах file:///D:/Users/kristina.basova/OneDrive%20

На даному етапі студенти можуть обирати з-поміж дев’яти юридичних клінік (клініка права 
притулку, клініка податкового права, клініка медичного права, клініка комерційного права, 
клініка цивільного права, клініка трудового права, клініка будівельного права, юридична 
клініка для окремих громад, клініка стажування). Проходячи навчання у цих клініках, 
студенти мають доступ до правової практики і покращують практичні навички, необхідні для 
їхньої майбутньої професії.

Юридичний факультет УПЙШ в Кошицях створює можливості для навчання за кордоном у 
формі стажувань, погоджених в індивідуальному порядку (напр. Міністерство закордонних 
справ і європейських питань СР, Верховний Суд СР, Посольство СР в Парижі), або в межах 
програми «Еразмус+» майже в усьому ЄС. Варто згадати й можливість поїхати на літній 
університет або взяти участь у міжнародних конкурсах.Будучи другим найстаршим юридичним факультетом у Словацькій Республіці, протягом 

сорока років свого існування підготував до заняття професійною юридичною діяльністю 
декілька тисяч випускників, які працюють у всіх сферах юридичної практики. До них належать 
успішні судді (включно Конституційного Суду СР), адвокати, прокурори, судові виконавці, 
представники СР у європейських і міжнародних установах.

Керівництво факультету невпинно розвиває можливості інших інноваційних форм освіти, до 
прикладу студентські симпозіуми, колоквіуми, воркшопи і змодельовані судові (арбітражні) 
процеси, також сприяє участі студентів у літніх університетах (Париж, Рим, Гельсінкі), або в 
національних і міжнародних конкурсах, в яких наші студенти займають перші місця (Прага, 
Люксембург, Любляна).

Питання відвідувачів
і відповіді студентів

Що потрібно вивчити при вступі на факультет?
Історію в межах програми загальної середньої освіти . Основи 
права, включно Конституції СР. Мати загальне уявлення про 
політичні й суспільні події. Іноземну мову за спеціальністю, на 
яку подається заява на вступ.

Ексклюзивна освітня програма
Крім 3-річної освітньої програми за спеціальністю «право», яка пропонується й іншими 
юридичними факультетами, юридичний факультет УПЙШ в Кошицях пропонує 4-річну 
освітню програму за спеціальністю «право» з викладанням словацькою, англійською і 
французькою мовами. Випускники цієї програми майже одразу зможуть знайти роботу в 
наднаціональних компаніях або європейських установах.

Як здобути практику під час навчання?
Практичний досвід студенти здобувають протягом викладання дисциплін фахівцями з 
практики, серед яких адвокати, колишні і теперішні судді Конституційного Суду СР, Суду 
ЄС, а також прямо беручи участь у стажуванні за цілим спектром юридичних професій уже 
протягом навчання (клініки, стажування).

Де знайти нас онлайн?
Фейсбук, Інстаграм, сайт факультету

Коротко про 
процедуру вступу


