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Профіль і працевлаштування випускника на практиці
Навчання за спеціальністю «державна політика і державне управління» має міждисциплінарний характер. Переважають тут дисципліни, пов’язані з основними
категоріями права, економіки, політології, соціології, психології, з принципами функціонування правової системи демократичної держави. Акцент робиться на
проблематику конституційного й адміністративного права, принципи функціонування системи економіки суспільства з пріоритетом економіки публічного сектора,
менеджменту державного управління, менеджменту людських ресурсів 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 надпідготовкою 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 спеціалістому 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. Такимчиномвипускники мають уявлення про місце й значення державної політики у демократичній державі з точки зору
правових основ та практичного застосування (функціонування) з акцентом на місце й становище Словаччини у політично-адміністративному просторі
Європейського Союзу.

Випускники бакалаврської навчальної програми «європейське державне управління» можуть працювати як фахівці на всіх ланках системи державного управління
і державного сектора 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 конституційно-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 магістерської навчальної програми «державне управління» можуть розвивати й удосконалювати теоріюдержавної 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

Ing. Зузана Грабовська, PhD.

e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

Координатор з роботи із студентами з особливими потребами:


