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POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI A PREDPOKLADY UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM 

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

Vysoká škola  zverejní  do 30. júna v akademickom roku, ktorý predchádza 

akademickému roku, v  ktorom sa má  štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program a 

pri ostatných  študijných programoch  najneskôr  mesiac pred posledným dňom určeným na 

podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na  štúdium, podmienky prijatia, termín a 

spôsob overovania ich splnenia. 

Prijímacie konanie pre  uchádzačov na študijný program verejná politika a verejná 

správa obsahuje štandardné požiadavky na uchádzača, ktoré sú postulované v Študijnom 

poriadku Vysokej školy Danubius a jej Fakulty verejnej politiky a verejnej správy a taktiež 

budú verejne dostupné na webovom sídle školy. 

               Uchádzač o štúdium študijného programu Verejná politika a verejná správa musí 

spĺňať predovšetkým inteligenčné charakteristiky, ktoré vypovedajú o jeho mentálnej 

vybavenosti, nie len abstraktného myslenia, ale aj pre tvorivé výkony. Administratívny proces 

prijímacieho konania je zverejnený na webovom sídle VŠD (poplatky, životopis, overené 

kópie požadovaných dokladov ...).  

 

Podmienky prijatia na magisterské štúdium:  

Uchádzač o magisterské štúdium musí mať ukončené bakalárske štúdium v študijnom 

programe Verejná politika a verejná správa, alebo v príbuznom študijnom programe a je 

schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania bakalárskeho stupňa 

štúdia odboru verejná politika a verejná správa. Fakulta realizuje prijímací pohovor v 

riadnych termínoch, ktoré zverejňuje aj na Portál vysokých škôl vždy v dostatočnom časovom 

predstihu.  

 

 Prijímacia skúška magisterskom štúdiu: 

              Prijímacia skúška sa vykonáva ústnou formou pred komisiou pre realizáciu 

prijímacieho konania, ktorú menuje Dekan fakulty. Jej obsahom je preverovanie vedomostí 

uchádzačov o štúdium v rozsahu bakalárskeho stupňa štúdia. 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. O prijatí na 

štúdium rozhoduje dekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠD. Fakulta oznámi 

uchádzačom prijatie/neprijatie najneskôr do 30 dní. Po vykonaní prijímacej skúšky Uchádzač 

sa môže do 8 dní od doručenia rozhodnutia odvolať k štatutárnemu orgánu, ktorý je 

nadradený orgánu (rektor), ktorý rozhodnutie vydal. 

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní: 

             Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne. 

Fakulta neorganizuje talentové prijímacie skúšky. Ostatné informácie o termínoch, poplatkoch 

a realizácii prijímacích pohovorov sú obsiahnuté v zásadách prijímacích pohovorov 

schvaľovaných Akademickým senátom FVPaVS VŠD na príslušný akademický rok.  
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