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Poplatok za prijímacie konanie (Bc., Mgr. denné a externé): 60 €
Poplatok za prijímacie konanie v prípade zaslania prihlášky v elektronickej forme: 57 €
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000095590/8180
Variabilný symbol: 10417503
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol
- pre uchádzačov zo SR: rodné číslo (bez lomítka)
- pre uchádzačov zo zahraničia: dátum narodenia v tvare DDMMRR
Poplatok za prijímacie konanie (PhD. denné a externé): 60 €
Poplatok za prijímacie konanie v prípade zaslania prihlášky v elektronickej forme: 57 €
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000095590/8180
Variabilný symbol: 10417603
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol
- pre uchádzačov zo SR: rodné číslo (bez lomítka)
- pre uchádzačov zo zahraničia: dátum narodenia v tvare DDMMRR
Akreditované študijné programy ponúkané fakultou
Fakulta Študijný program
FPVMV politológia
FPVMV medzinárodné vzťahy
FPVMV verejná politika a verejná správa
FPVMV európske štúdiá
Spolu Bc. denné
FPVMV politológia
FPVMV európske štúdiá
Spolu Bc. externé
FPVMV politológia
FPVMV medzinárodné vzťahy
FPVMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
čiastočne frankofónne štúdium v študijnom
programe medzinárodné vzťahy zamerané na
FPVMV analýzu konfliktov a násilia
čiastočne frankofónne štúdium v študijnom
programe medzinárodné vzťahy zamerané na
FPVMV geopolitiku
čiastočne frankofónne štúdium v študijnom
programe medzinárodné vzťahy zamerané na
komunitárnu integráciu a európsku politiku
FPVMV susedstva
FPVMV európske štúdiá
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platený študijný program

(Vysvetlivky: FŠ – forma štúdia, D – denná, E (Dt.) – externá dištančná, E – externá
prezenčná, SŠ – stupeň štúdia, ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PPŠ – predpokladaná výška
ročného školného); BŠP – bezplatný študijný program
Konzultácie k prijímacím pohovorom (Bc.): 8. - 9. a 15.-16. apríla 2011
Poplatok za konzultácie k prijímacím pohovorom: 60 € (1 deň =15 €)
Termín podania prihlášky do: 15. 3. 2011 (denné Bc. a Mgr. štúdium), 15. 6. 2011 (denné
a externé PhD. štúdium, všetky ostatné externé formy štúdia).
Termín konania prijímacej skúšky:
1. kolo: 6. – 10. 6. 2011 pre všetky denné študijné programy
2. kolo: 8. 7. 2011 pre všetky denné študijné programy v mimoriadnych prípadoch po
posúdení dôvodov dekanom fakulty (napr. štúdium v zahraničí); pre študijný program
„Európske štúdia“ a „Politológia“ v externej forme štúdia; pre doktorandský stupeň v dennej
a externej forme štúdia.
Deň otvorených dverí (Bc): november 2010 (počas Dní vedy na UMB o 9.30 hod.,
19. januára 2011 o 9.30 hod.
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
Uchádzač o bakalárske štúdium na FPV a MV musí mať ukončené úplné stredné vzdelanie
s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené štúdium. Prihlášku na
prijímacie skúšky spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia (maturanti prinesú
overenú kópiu maturitného vysvedčenia priamo na prijímací pohovor) a kópiou dokladu
o zaplatení stanoveného poplatku, musí poslať do 15.3. 2011 na adresu fakulty.
V študijnom programe politológia a v študijnom programe verejná politika a verejná
správa prijímacia skúška pozostáva z jedného 80 bodového kombinovaného všeobecnovedomostného testu v slovenskom jazyku v nasledovnej štruktúre:
a/ 60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, sociológia, ekonomická
teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;
b/ súčasťou tohto testu je 20 otázok z jedného cudzieho jazyka podľa vlastného výberu
z možností: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina.
V študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe európske štúdiá
v odbore medzinárodné vzťahy prijímacia skúška pozostáva z jedného 80 bodového
kombinovaného všeobecno-vedomostného testu v nasledovnej štruktúre:
a/ 50 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny,
medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej
a zahraničnej politiky;
b/ súčasťou tohto testu je 25 otázok z prvého cudzieho jazyka z možností: angličtina,
nemčina, francúzština, španielčina.

c/ 5 otázok z druhého cudzieho jazyka z možností: angličtina, nemčina, francúzština,
španielčina.
O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača
v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecnovedomostného testu.
Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ
štúdium - bakalárske štúdium“.
Výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli
fakulty v deň konania. Celkové umiestnenie uchádzačov sa zverejňuje v posledný deň
prijímacích pohovorov.
Podmienky prijatia na magisterské štúdium
Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPV a MV v akreditovanom študijnom
odbore musí mať ukončené bakalárske štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.
Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné
doručiť na študijné oddelenie FPV a MV UMB do 15.3. 2011 na prvý termín, do 15.6. 2011
na druhý termín pohovorov. Overenú kópiu bakalárskeho diplomu je možné priniesť priamo
na prijímací pohovor.
V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme) prijímacia skúška pozostáva
z jedného kombinovaného 80 bodového všeobecno-vedomostného testu v nasledovnej
obsahovej štruktúre:
a/ 60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné
predmety realizované Katedrou politológie, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej
skúšky.
b/ 20 otázok z jedného cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo
zameraných na povinné a povinne voliteľné predmety realizované Katedrou cudzích jazykov
a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súčasťou študijného plánu bakalárskeho štúdia.
V študijných programoch medzinárodné vzťahy a európske štúdiá v odbore
medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme) prijímacia skúška pozostáva z jedného
kombinovaného 80 bodového testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a/ 50 otázok z odboru medzinárodné vzťahy, resp. programu európske štúdiá v odbore
medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety
realizované Katedrou medzinárodných vzťahov a diplomacie, ktoré sú súčasťou obsahu
bakalárskej štátnej skúšky.
b/ 20 otázok z prvého cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo
zameraných na povinné a povinne voliteľné predmety realizované Katedrou cudzích jazykov
a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.
c/ 10 otázok z druhého cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo
zameraných na povinné a povinne voliteľné predmety realizované Katedrou cudzích jazykov
a medzinárodnej komunikácie, ktoré sú súčasťou študijného plánu bakalárskeho štúdia.
Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ
štúdium - magisterské štúdium“.
Vyhodnocovanie prebieha rovnako ako v bakalárskom štúdiu.
O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača
v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z testu.
Prijímanie uchádzačov na
- čiastočne frankofónne magisterské štúdium v študijnom programe medzinárodné
vzťahy

-

magisterské štúdium v študijnom programe medzinárodné vzťahy v anglickom
jazyku
sa riadi osobitnými ustanoveniami dohodnutými so zahraničnými partnermi a kooperujúcimi
inštitúciami a schválenými akademickými orgánmi FPV a MV UMB.
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium
Uchádzač o denné a externé doktorandské štúdium na FPV a MV v akreditovanom študijnom
programe musí mať ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.
Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné
doručiť na študijné oddelenie FPV a MV UMB do 15.6. 2011. Overenú kópiu magisterského
diplomu je možné priniesť priamo na prijímací pohovor.
V študijnom programe teória politiky prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného
80 bodového testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a/ 50 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné
predmety realizované Katedrou politológie, ktoré sú súčasťou magisterskej štátnej skúšky;
b/ 30 otázok z jedného cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo
zameraných na povinné predmety realizované Katedrou cudzích jazykov a medzinárodnej
komunikácie, ktoré sú súčasťou magisterskej štátnej skúšky.
V študijnom programe medzinárodné vzťahy prijímacia skúška pozostáva z jedného
kombinovaného 80 bodového testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a/ 50 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na
predmety realizované Katedrou medzinárodných vzťahov a diplomacie, ktoré sú súčasťou
magisterskej štátnej skúšky;
b/ 20 otázok z prvého cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo
zameraných na povinné predmety magisterského štúdia realizované Katedrou cudzích jazykov
a medzinárodnej komunikácie;
c/ 10 otázok z druhého cudzieho jazyka podľa vlastného výberu (AJ, NJ, FJ, ŠJ) obsahovo
zameraných na povinné predmety magisterského štúdia realizované Katedrou cudzích jazykov
a medzinárodnej komunikácie.
Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ
štúdium - doktorandské štúdium“.
Vyhodnocovanie prebieha rovnako ako v bakalárskom a magisterskom štúdiu.
O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača
v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z testu.
Celkový pomer prihlásených a prijatých v akademickom roku 2009-2010:
- Bc. stupeň štúdia v dennej a externe forme:
3,66 : 1
- Mgr. stupeň štúdia v dennej a externe forme: 1,25 : 1
- PhD. stupeň štúdia v dennej a externe forme: 4,81 : 1
Ďalšie údaje o prijímacom konaní
Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
O prijatí zahraničných uchádzačov – samoplatcov o externé doktorandské štúdium
v študijnom programe teória politiky a medzinárodné vzťahy rozhoduje prijímacia
komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu, dokladu o ukončení magisterského štúdia
alebo jeho ekvivalentu a dokladu potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.
Fakulta neorganizuje talentové prijímacie skúšky.

Uplatnenie absolventov
FPV a MV UMB formuje osobnosť študentov všetkých študijných programov k tomu, aby si
osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných
vzťahov, diplomacie a verejnej správy a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne
uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej
správy a samosprávy územných celkov (program – politológia, verejná politika a verejná
správa, teória politiky), na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch,
inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí (program – medzinárodné vzťahy,
európske štúdiá v odbore medzinárodné vzťahy). Absolventi FPV a MV okrem toho
nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti
pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú
pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru,
získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych
podnikoch a pod. Najúspešnejší absolventi pôsobia napríklad vo vysokých funkciách na
zastupiteľských orgánoch SR v zahraničí (napr. Kanada a USA), v medzinárodných
inštitúciách (Svetová banka, NATO, štruktúry EÚ), MZV a MO SR a pod.
Ostatné služby (ubytovanie, stravovanie, lekárska a psychologická starostlivosť)
Ostané služby sú uvedené na webovej stránke UMB v Banskej Bystrici.
Voľný čas
Na FPV a MV pôsobí niekoľko veľmi aktívnych študentských organizácií a spolkov, ktoré
dôstojne reprezentujú nielen fakultu a univerzitu, ale aj celú SR doma a v zahraničí.
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
PhDr. Mária Badinská, PhD., tel.: 048/415 4401, 048/446 1511, fax: 048/415 2432

