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Štúdium na ÚVPE
Obsah štúdia
Študijný program Verejná politika je interdisciplinárny program čerpajúci z politológie, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spolo
čenskovedných disciplín. Verejná politika skúma ako jednotlivé úrovne verejnej správy vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú
opatrenia a programy na riešenie spoločenských problémov. Cieľom programu je pripraviť odborníkov s koncepčnými a analytickými
zručnosťami v oblasti verejnej politiky, schopných analyzovať sektorové politiky i prierezové otázky verejnej politiky, prezentovať a
presadzovať nové poznatky a názory a prispieť ku skvalitneniu diškurzu vo verejnej politike na Slovensku i v európskom kontexte.
Študijný program bol pripravovaný v spolupráci so špičkovými zahraničnými pracoviskami v odbore (Erasmus University, University
of Pittsburgh, Carleton University ai.) a štruktúrou plne zodpovedá renomovaným zahraničným univerzitným programom „Public
Policy“.

Možnosti uplatnenia absolventov
Štúdium verejnej politiky na ÚVPE dá študentom nielen kvalitné vzdelanie, ale aj obrovskú príležitosť vybudovať si jedinečné
kontakty a získať skúsenosti, ktoré môžu byť neoceniteľné pre ich praktické uplatnenie v slovenskej verejnej správe, mimovládnom
sektore, v akademickom svete či v politike. Aj to najlepšie vzdelanie a najväčší talent sa totiž uplatnia oveľa lepšie, ak sa pohybujú v
zodpovedajúcom sociálnom prostredí a majú správne kontakty.
Študenti verejnej politiky majú možnosť:
absolvovať stáže v prestížnych mimovládnych organizáciách / policy inštitútoch,
vytvoriť si mimoriadne cenné sociálne siete s lídrami v oblasti spoločenských vied, tvorby politík či mimovládnych organizácií,
presadiť sa vo výskume či pri práci na projektoch so svojimi učiteľmi.
Pokračovať v prípade záujmu v doktorandskom programe Európske štúdiá a politiky

Priebeh štúdia
Výučba sa uskutočňuje kreditovým systémom štúdia ECTS. Zo zoznamu predmetov študijného programu si študent sám alebo s
pomocou študijného poradcu zostavuje študijný plán. Učiteľ na začiatku semestra konkretizuje rámcové informácie, t. j. sylaby,
zoznam študijnej literatúry, formy hodnotenia a vlastné po žiadavky pre udelenie kreditov. Za úspe šne absolvovaný predmet
(udelenie kreditu) sa prisudzuje určitá bodová hodnota.
Predmety zaradené do študijného programu sa delia na: povinné (P), povinne voliteľné (PV), výberové (V). Úspešné absolvovanie
povinných predmetov je podmienkou ukon čenia danej úrovne a aj jednou z podmienok ukon čenia celého štúdia príslu šného
študijného odboru. Povinne volite ľné predmety si študent volí z predlo ženého zoznamu. Výberové predmety tvoria doplnkovú
ponuku predmetov, majú celofakultný charakter a študent si ich môže voliť zo študijného programu vlastného študijného odboru,
študijných programov iných odborov fakulty alebo zo študijných programov iných fakúlt UK, resp. iných vysokých škôl a univerzít.
Výraznou podporou je e-learning, ktorý umožňuje komunikáciu s vyučujúcim, prístup k študijným materiálom a flexibilitu.

