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ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ І ВСТУПНІ ІСПИТИ 

 

Термін подання заявки:  

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр:    до 30 квітня 2017 р. 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр  

(державне управління і європейське державне управління):   до 30 квітня 2017 р. 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр  

(державна політика і державне управління в Центральній Європі): до 7 липня 2017 р. 

 

Дата проведення вступного іспиту:  

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр  

(державна політика і державне управління в Центральній Європі):  25 серпня 2017 р. 

 

Оплата за прийом документів:   

40 € при поданні письмової (класичної) заяви  – бакалаврат 

30 € при поданні електронної заяви   – бакалаврат 

40 € при поданні письмової (класичної) заяви – магістратура без вступного іспиту 

30 € при поданні електронної заяви   – магістратура без вступного іспиту 

50 € при поданні письмової (класичної) заяви – магістратура із складанням вступного іспиту 

40 € при поданні електронної заяви   – магістратура із складанням вступного іспиту 

 

Рахунок:  SK 5881 800 00000 70000 86002 

 

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ  

Умови зарахування на бакалаврські навчальні програми 

- без вступного іспиту: 

- отримання повної загальної середньої освіти або повної середньої спеціальної освіти; 

- абітурієнти будуть зараховані на навчання на підставі результатів навчання у середній школі, складених 

іспитів на знання мови і на підставі отриманих результатів за участь у регіональних, державних і 

міжнародних конкурсах. 

 

Умови зарахування на магістерські навчальні програми «державне управління» і «європейське 

державне управління»: 

- без вступного іспиту; 

- закінчений бакалаврат за навчальною програмою «державне управління» або «європейське державне 

управління» за спеціальністю «державна політика і державне управління» або за суміжною спеціальністю. 

Суміжність спеціальності визначається на підставі відповідності бакалаврській навчальній програмі 

«державне управління» і «європейське державне управління» на факультеті державного управління УПЙШ 

в Кошицях. Необхідно, щоб у навчальній програмі, яку закінчив абітурієнт, було щонайменше 60% 

обов’язкових дисциплін та обов’язкових дисциплін за вибором з навчальної програми «державне 

управління» або «європейське державне управління» на факультеті державного управління УПЙШ в 

Кошицях. 

 

Умови зарахування і вступний іспит на міжнародну магістерську навчальну програму «державна 

політика і державне управління в Центральній Європі» (joint degree): 

- закінчений бакалаврат за навчальною програмою «державна політика», або «державне управління», або 

отриманий ступінь бакалавра у галузі політологічних, соціологічних чи економічних наук; 

- успішне складення вступного іспиту (25.08.2017 р.). 
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* плюс усі випускники бакалаврської начальної програми «державне управління» факультету державного управління УПЙШ. 

 

** плюс усі випускники бакалаврської начальної програми «європейське державне управління» факультету державного управління 

УПЙШ. 

 

Загальні дані про процедуру прийому документів 

Актуально для всіх навчальних програм і форм навчання: 

 

–  Належним чином заповнений бланк "Заява на навчання у вищому навчальному закладі" на 2017-

2018 н. р. 

 

– Оплата відповідної суми збору на рахунок у Державному казначействі (Štátna pokladňa).  

Номер рахунка: SK 5881 800 00000 70000 86002. Квитанцію про банківський переказ абітурієнт 

повинен наклеїти на 3-тю сторінку заяви (без квитанції заява до розгляду не приймається).  

 

Крім вказаного вище, для зарахування на бакалаврську навчальну програму необхідно: 

– додати офіційно засвідчені копії атестату про повну загальну середню освіту; 

– заповнити і підтвердити успішність відповідно до даних у заяві; 

– додати засвідчені фотокопії документів про складені іспити на знання мови та про інші важливі 

досягнення абітурієнта. 

 

Крім вказаного вище, для зарахування на магістерську навчальну програму необхідно: 

– додати офіційно засвідчені копії диплому або документа про присвоєння ступеня бакалавр - Bc. 

– додати документ про результати навчання за бакалаврською навчальною програмою. 

 

Координатор з роботи із студентами з особливими потребами: 

доц. Mgr. Габріела Кравчакова, PhD. 

Тел.: +421 915 992 374, +421 55 788 3614; Факс: +421 55 788 3665 

e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk  

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

           
 

 

 

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.  
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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 (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 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.  

 

Випускники магістерської навчальної програми «державна політика й державне управління в 

Центральній Європі» 

Факультет державного управління пропонує міжнародну магістерську навчальну програму, яка 

забезпечується у співпраці з факультетом державної політики Сілезького університету в м. Опава.  

-  міжнародна навчальна програма, яка забезпечується у співпраці з факультетом державної політики 

Сілезького університету в м. Опава. 

Після закінчення цієї навчальної програми випускники отримують т.зв. об’єднаний диплом (joint 

degree), який буде визнаватися у Словацькій Республіці та в Чеській Республіці. Навчання за цією 

програмою має міждисциплінарний характер, беруться до уваги особливості, спільні риси та подібні 

умови у державах Центральної Європи. Випускники знатимуть основні риси соціально-економічного 

й національного складу центральноєвропейського суспільства у сучасній історії, ознайомляться з 

історією трансформацій і реформ державного управління, знатимуть і вмітимуть визначити й 

проаналізувати особливості формування державної політики на окремих рівнях у державах 

Центральної Європи, зрозуміти й дати аналітичну оцінку спільним і відмінним рисам у державах 

Вишеградської четвірки. Випускники знатимуть і вмітимуть проаналізувати й застосувати на 

практиці особливості юридичної, адміністративної, соціальної, економічної систем державного 

управління і формування державної політики у країнах  Центральної Європи. Вони вмітимуть 

застосувати здобуті знання на практиці конкретних організацій державного рівня, зокрема в межах 

їхньої керівної управлінської ланки. Випускники розумітимуть взаємозв’язок і контекст  включення 

центральноєвропейських держав у європейський інтеграційний процес та їхні відносини з сусідніми 

регіонами та іншими державами.   

 

Електронна заява 
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