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Умови зарахування на бакалаврські навчальні програми
- без вступного іспиту:
- отримання повної загальної середньої освіти або повної 

     
    

Умови зарахування на магістерські навчальні програми 
Магістерські навчальні програми:

31. 05. 2020

      
         
   
            
    
   
          
     
  
         

  
          

     

Крім вищезазначеного, від вступників з-за кордону вимагається:
- Офіційно перекладений на словацьку мову та офіційно засвідчений річний табіль успішності з середньої 
школи. У випадку, якщо вступник ще є учнем середньої школи, табель за півріччя останнього року 
навчання або видане середньою школою підтверження про результати навчання.

- Офіційно перекладені на словацьку мову та офіційно засвідчені фотокопії документів про здачу 
державного іспиту з іноземної мови, відповідно мовних сертифікатів.

- Офіційно перекладені на словацьку мову та офіційно засвідчені фотокопії дипломів (сертифікатів) про 
участь у змаганнях та олімпіадах на регіональному, державному чи міжнародному рівні.

- Офіційно перекладений на словацьку мову та офіційно засвідчений нотаріусом атестат про повну загальну 
  середню освіту
        - Апостиль - посвідчення правдивості атестату про повну загальну середню освіту.
        - Підтвердження визнання еквівалентності документів про освіту (нострифікація).

Решту  інформації  на www.fvs.upjs.sk
у розділі Záujemcovia o štúdium

2020-2021

Інформаційні  системи  в державному  управлінні ст акалаб вр 03 3

- Без вступного іспиту
- Завершення навчальної програми бакалавра на 
  ФДУ УПЙШ в Кошицях , за якою слідує вибрана вступником 
  магістерська програма державного управління або 
  європейського державного управління.
- Завершення тієї ж або спорідненої навчальної програми на 
   іншому факультеті чи університеті, яка є сумісна з 
   відповідною навчальною програмою ФДУ УПЙШ в 
   Кошицях , за якою слідує обрана вступником магістерська 
   програма. Рівень сумісності оцінюється гарантом 
   навчальної програми на ФДУ УПЙШ

- Кандидат буде прийнятий без вступних іспитів, якщо 
  виконав умови програми навчання бакалавра та склав 
  державний іспит бакалавра з зазначених предметів, які у 
  випадку випускника іншого факультету чи університету є 
  еквівалентні предметам державного іспиту відповідної 
  програми бакалавра на ФДУ УПЙШ в Кошицях. 
  Еквівалентність оцінюється гарантом відповідної 
  навчальної програми на ФДУ УПЙШ в Кошицях.



          
             

          

                 
              

              
               

              
              

                 
                 

             

                
                

                  
             

              
              

                 
               

 

               
              

                
                 

                
                

               
                
                    
            
            
             
                
               
    

      Профіль і працевлаштування випускника на практиці

Навчання в УПЙШ в Кошицях на факультеті державного управління дає найновіші знання вгалузі державного управління, європейського державного управління 
та інформаційних системдержавного управління з точки зору політико-соціологічних, правових, економічних та інформаційних аспектів. У ньому переважають 
предмети, що стосуються основних категорійправа, економіки, політології, соціології, психології, принципів функціонування правовоїсистеми демократичної 
держави з акцентом на конституційне та адміністративне право,правилфункціонування економічної системи суспільства з пріоритетом економіки 
ержавногосектора, менеджменту державного управління, менеджменту людських ресурсів, цифровітехнології для державного управління тощо.
Випускники бакалаврської навчальної програми «державне управління» отримують знання й навички, які дозволять їм ефективно працювати у сфері державної 
політики та державного управління – виконувати різні необхідні завдання, вирішувати проблеми і приймати рішення, співпрацювати з усіма представниками 
різних ланок державного апарату, співпрацювати над підготовкою концептуальних основ та регуляторних актів у державній політиці, аналізувати ефективність 
державної політики на рівні національному, регіональному й місцевому, брати активну участь у реформі й модернізації державного управління (державного 
апарату, місцевого самоврядування та державних корпорацій). Випускники цієї спеціальності можуть працювати професійним менеджером у сфері державної 
політики (державного сектора), або спеціалістом у сфері державного управління. Випускники отримують знання, які дозволяють їм зрозуміти державну політику 
й державне управління як міждисциплінарні наукові дисципліни на основі здобутих знань з галузей науки, що пов’язані з державною політикою і державним 
управлінням, як-от:політології, соціології, права й економіки. Таким чином випускники мають уявлення про місце й значення державної політики у демократичній 
державі з точки зору правових основ та практичного застосування.

Випускники бакалаврської навчальної програми «європейське державне управління» можуть працювати як фахівці на всіх ланках системи державного 
управління і державного ектора у Словацькій Республіці, в установах Європейського Союзу та в міжнародних організаціях. Протягом навчання вони отримують 
теоретичні знання з галузі державного управління і галузей науки, що з ним пов’язані, а саме: політології, соціології, права й економіки з акцентом на 
функціонування Європейського Союзу. Знання випускника дозволятимуть розуміти взаємозв’язок й орієнтуватися в політологічних і соціологічних принципах 
функціонування сектору державного управління у демократичній державі, зокрема у Словацькій Республіці та Європейському Союзі, знати нституційно-правові 
витоки державного управління з акцентом на органи державного управління і місцевого самоврядування, а також економічні принципи і контекст, враховуючи 
організаційні питання менеджменту та їх практичне застосування у реальній практиці у сфері державного управління. Випускник цієї навчальної програми 
отримає основні знання для здійснення трудової діяльності, у якій переважатиме аналітичний підхід при роботі в державному управлінні. Він також може 
виконувати завдання, вирішувати проблеми й приймати рішення по основних питаннях на всіх ланках державного управління.
Випускники бакалаврської програми «Інформаційні системи в державному управлінні»отримають знання, які дозволять їм ефективно працювати в галузі 
державного управління - виконувати необхідну роботу, вирішувати проблеми та приймати рішення, співпрацювати зпредставниками інших органів державного 
сектору, брати участь у підготовці концептуальнихматеріалів та регулятивів в державній політиці, аналізувати ефективність державної політики на 
національному, регіональному та місцевому рівнях.Знання випускників з інформатикидозволять випускникам брати значну участь у модернізації державного 
управління,впроваджувати елементи електронного уряду, розкривати резерви існуючих систем таефективно співпрацювати з постачальниками інформаційних
систем у їх інноваціях. Унікальне поєднання знань з державного управління та інформатики дозволить їмвикористовувати інформаційні системи в державному 
управлінні та місцевомусамоврядуванніСловацької Республіки та Європейського Союзу.
Випускники магістерської навчальної програми «державне управління» можуть розвивати й удосконалювати теорію державної політики й державного 
управління, аналізувати їх сучасні принципи й запроваджувати це на практиці. Вони можуть застосовувати здобуті знання у процесі організації і функціонування 
державної політики й державного управління, зокрема у сфері адміністративних процесів, способів і технік прийняття рішень, аналізу, інтерпретації та оцінки 
інформації, що стосується державної політики й державного управління за допомогою використання основних наукових методів. Навчання в магістратурі за цією 
спеціальністю підготує випускників до максимально складної фахової аналітичної діяльності у сфері державної політики й державного управління і водночас до 
можливої роботи в керівних органах і установах сфери державної політики (включно із секторною політикою) та державного управління (зокрема державного 
апарату й місцевого самоврядування).
Випускники магістерської навчальної програми «європейське державне управління» можуть здійснювати фахову діяльність і займати керівні посади на різних 
рівнях державного управління як на території Словацької Республіки, так і в межах структури установ Європейського Союзу і їх агенцій, працювати в 
міжнародних організаціях. Вони вміють аналізувати й критично оцінювати теоретичні основи та різні підходи в межах основних галузей державного управління, 
до яких відносяться політичні й соціальні науки, право й економіка, і на підставі зв’язку між ними застосовувати на практиці міждисциплінарний підхід до 
вирішення проблем конкретних організацій державного рівня з метою здійснення управляння їхньою діяльністю. Випускники також знайомі з характерними 
особливостями державного управління у Словацькій Республіці і в інших країнах-членах Європейського Союзу, і шляхом взаємного порівняння національних 
особливостей і характерних ознак вони можуть вносити інноваційні пропозиції та підходи, які можуть бути застосовані в умовах національного державного 
управління окремих країн.
Електронна заява
http://e-prihlaska.upjs.sk

Координатор з роботи із студентами з особливими потребами:

Ing. Зузана Грабовська, PhD.
+421 915 992 374, + 421 55 234 5142; +421 55 88 3665,

e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk
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