FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica,
048/446 1222; Fax: 048/446 1200
e-mail: fpvmvumb@umb.sk
http://www.fpvmv.umb.sk
Študijné oddelenie
048/446 1225, 1237
e-mail: anna.kyselova@umb.sk; eva.zalmanova@umb.skanna.kyselova@umb.sk
Vrátnica – spojovateľ
048/446 1211
Termín podania prihlášky: do 31. marca 2016 (denné a externé štúdium 1. a 2. stupeň
štúdia)
do 15. júna 2016 (denné a externé štúdium 1., 2. a 3. stupeň
štúdia)
Termín konania prijímacej skúšky: 6. – 7. júna 2016 (denné a externé štúdium 1. stupeň)
8. júna 2016 (denné a externé štúdium 2. stupeň)
8. júla 2016 (pre všetky denné a externé študijné
programy v 1., 2., 3. stupni)
Konzultácie k prijímacím pohovorom: 15. - 16. a 22. - 23. apríla 2016
Deň otvorených dverí: 11. november 2015
Fakultný deň otvorených dverí: január 2016 - konkrétny termín bude upresnený na stránke
www.fpvmv.umb.sk v časti Uchádzač
Poplatky za prijímacie konanie
Pre všetky stupne štúdia: 60,- € (57,- € v prípade podania elektronickej prihlášky)
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa
v informačnom systéme univerzity.
Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1. stupeň – 4031; 2. stupeň – 4032; 3. stupeň - 4033
Špecifický symbol: študenti SR - rodné číslo, zahraniční študenti – dátum narodenia vo
formáte DDMMRR
Konštantný symbol: 0308
Fakulta v AR 2016/2017 ponúka nasledovné akreditované študijné programy
Forma Stupeň Dĺžka
Fakulta
Študijný program
štúdia štúdia štúdia
FPVaMV politológia
D
Bc.
3
FPvaMV politológia v anglickom jazyku
D
Bc.
3
FPVaMV medzinárodné vzťahy
D
Bc.
3
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
D
Bc.
3
Bc. denné spolu
FPVaMV politológia
E
Bc.
4
FPVaMV politológia v anglickom jazyku
E
Bc.
4

Miesto štúdia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Plán
prijatia
30
5
110
5
150
20
5

FPVaMV medzinárodné vzťahy
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
Bc. externé spolu
FPVaMV politológia
FPVaMV politológia v anglickom jazyku
FPVaMV medzinárodné vzťahy
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
FPVaMV európske štúdiá
FPVaMV európske štúdiá v anglickom jazyku
FPVaMV bezpečnostné štúdiá
FPVaMV bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku
Mgr. denné spolu
FPVaMV politológia
FPVaMV politológia v anglickom jazyku
FPVaMV európske štúdiá
FPVaMV európske štúdiá v anglickom jazyku
FPVaMV medzinárodné vzťahy
FPVaMV medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
FPVaMV bezpečnostné štúdiá
FPVaMV bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku
Mgr. externé spolu
FPVaMV spolu
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
politológia
politológia v anglickom jazyku
medzinárodné vzťahy
medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku

D, E
D, E
D, E
D, E

E
E

Bc.
Bc.

4
4

Banská Bystrica
Banská Bystrica

D
D
D
D
D
D
D
D

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

2
2
2
2
2
2
2
2

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

E
E
E
E
E
E
E
E

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

3
3
3
3
3
3
3
3

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

3
3
3
3

PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

20
5
50
30
5
80
5
20
5
20
5
170
20
5
20
5
20
5
20
5
100
470

3, 4 roky
3, 4 roky
3, 4 roky
3, 4 roky

Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na FPVaMV musí mať ukončené úplné
stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené štúdium.
Prihlášku na prijímacie skúšky spolu s overenými kópiami záverečných vysvedčení z každého
ročníka štúdia, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiou dokladu o zaplatení
stanoveného poplatku, musí uchádzač poslať do 31. 3. 2016.
Uchádzači o 2. kolo prijímacích pohovorov pre všetky študijné programy prvého stupňa
štúdia v dennej a externej forme štúdia doručia prihlášku spolu s relevantnými dokladmi na
študijné oddelenie do 15. 6. 2016.
Adresa doručenia:
Študijné oddelenie FPVaMV UMB,
Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica.
Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, predložia overenú kópiu maturitného
vysvedčenia do 6. 6. 2016 (druhé kolo do 8. 7. 2016). Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie
základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí
podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôžu byť na štúdium prijatí.

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium
Prihláška na bakalárske štúdium musí obsahovať potvrdenie strednej školy, na ktorej
uchádzač v čase podania prihlášky študuje, o dosiahnutom študijnom priemere za každý rok
štúdia okrem maturitného študijného priemeru.
V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky
roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,30 (vrátane), bude
podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe
predložených dokumentov.
Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 6. 6. 2016 – pre prvé kolo alebo do
8. 7. 2016 – druhé kolo (prípadne do dňa zápisu) zašle na FPVaMV overenú kópiu
maturitného vysvedčenia.
Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom 2015/2016
Uchádzač o štúdium predloží spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za
všetky roky štúdia, vrátane maturitného vysvedčenia.
V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky
roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,30 (vrátane), bude
podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe
predložených dokumentov.
Všeobecné informácie pre uchádzačov
Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj ten
uchádzač, ktorý dosiahne v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2015/2016 v teste
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní
předpoklady (OSP) celkový percentil rovnaký, alebo vyšší ako 60. Testy možno absolvovať
v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť SCIO.
Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené
na www.scio.sk/nps.
Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Uchádzači o štúdium, ktorí
maturujú v roku podania prihlášky overenú kópiu maturitného vysvedčenia prinesú na
prijímacie skúšky (prípadne ju doručia na fakultu do dňa zápisu).
Písomná prijímacia skúška v bakalárskom štúdiu
V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) prijímacia skúška
pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:
a)
60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, sociológia, ekonomická
teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;
b)
ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického jazyka, 20 z nemeckého jazyka,
20 z francúzskeho jazyka, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač
si v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste teda vyplní len 20 otázok
z jazyka, ktorý si zvolil.
V študijnom programe medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia) prijímacia
skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:
a)
60 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny,
medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky
vnútornej a zahraničnej politiky;

b)

ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického jazyka, 20 z nemeckého jazyka,
20 z francúzskeho jazyka, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač
si v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní po 20 otázok z tých
dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

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 na informačnej tabuli
fakulty v deň konania prijímacích skúšok.
PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium v akreditovanom študijnom programe musí
mať ukončené bakalárske štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu
o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty
do 31. 3. 2016 na prvý termín, do 15. 6. 2016 na druhý termín prijímacích skúšok.
V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium
potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky
bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako 1,30 (vrátane), bude pre študijné programy
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, európske štúdiá a politológia podmienečne
prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených
dokumentov.
Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 8. 6. 2016 (pre prvý termín) alebo do
8.7.2016 (pre druhý termín), prípadne do dňa zápisu zašle na fakultu potvrdenie o skončení
bakalárskeho štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu.
Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. Potvrdenie o ukončení
štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu je možné priniesť priamo na prijímacie
skúšky, prípadne ho doručiť na študijné oddelenie do dňa zápisu na štúdium.
V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia
skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a)
60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na povinné
predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.
b)
ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického jazyka, 20 z nemeckého jazyka,
20 z francúzskeho jazyka, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač
si v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste vyplní teda 20 otázok
z jazyka, ktorý si zvolil.
V študijných programoch medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá a európske štúdiá
v odbore medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme štúdia) písomná prijímacia skúška
pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a)
60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zamerané na
povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskej štátnej skúšky.
b)
ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického jazyka, 20 z nemeckého jazyka,
20 z francúzskeho jazyku, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač
si v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní po 20 otázok z tých
dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil.

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,
- na magisterské štúdium v študijnom programe medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku,
- na bakalárske štúdium a magisterské štúdium v študijnom programe medzinárodné vzťahy,
- na magisterské štúdium v študijnom programe politológia organizované v spolupráci
s Metropolitní universitou Praha,
- na spoločný magisterský študijný program v rámci projektu štyroch univerzít krajín V-4 sa
riadi osobitnými ustanoveniami dohodnutými so zahraničnými partnermi a schválenými
akademickými orgánmi FPVaMV UMB a prebieha administratívnym spôsobom.
O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu,
dokladu o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia alebo jeho ekvivalentu a dokladu
potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú
povinní podľa § 106 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia
Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý
uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Uchádzač o denné a externé doktorandské štúdium v akreditovanom študijnom programe
medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musí mať ukončené magisterské
štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je
potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty do 15. 6. 2016. Overenú kópiu magisterského
diplomu je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky.
Prijímacia skúška pozostáva z predstavenia a z obhajoby projektu dizertačnej práce.
Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov
uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. K tejto časti skúšky
predkladá uchádzač projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (formálne náležitosti:
typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm,
literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky je tiež preverenie uvedených znalostí vo
zvolených svetových jazykoch. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to
z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného
cudzieho jazyka.
Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:
– titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej
témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno,
priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na
ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa, rok,

– zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a
cieľov dizertačnej práce, popis metód uvažovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce,
stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce
spracovanú na základe odbornej literatúry.
Pre projekt dizertačnej práce v príslušnom svetovom jazyku platí podobná štruktúra.
Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná.
Pozostáva z predsedu a najmenej z dvoch členov, ktorých menuje dekan fakulty.
Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe
hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí, či neprijatí uchádzačov
rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania
prijímacej skúšky.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti majú možnosť ubytovať sa v študentských domovoch a stravovať sa v študentských
jedálňach.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, s prihliadnutím
na rovinu vedy. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na
vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a
organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej
správy v SR:
- v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
- v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR
SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy
a územnej štátnej správy;
- v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych
korporácií;
- politických stranách a záujmových združeniach;
- v oblasti masmediálnej komunikácie;
- v privátnej sfére.
S cieľom napĺňať svoje poslanie, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na
zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných
programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe,
reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu, dôrazom na kvalifikačný rast
vlastných zamestnancov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce,
zavádzaním nových moderných foriem výučby, zapájaním študentov do aktivít v rámci
študentských odborných prác.
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
PhDr. Mária Badinská, PhD.,

048/446 1511, e-mail: maria.badinska@umb.sk

