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„FSEV je moderná a dynamická fakulta,
poskytujeme nielen kvalitné vzdelávanie
porovnateľné v medzinárodnom prostredí,
ale aj praktické skúsenosti. Našich študentov učia najlepší odborníci a zároveň
organizujeme množstvo prednášok a seminárov pre pozvaných zahraničných hostí
a domácich expertov.“
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
dekanka

Prax počas štúdia:
Odborná stáž je súčasťou každého študijného
programu
Stáže a štúdium v zahraničí vďaka programu
Erasmus+
Regionálna akadémia OSN, Program RAUN
Účasť na modelovej študentskej konferencii
Model United Nations
Stáže na Ministerstve zahraničných vecí,
Ministerstve financií, Ministerstve hospodárstva,
v Národnej rade, v Národnej banke Slovenska
Prax v mimovládnych organizáciách (PONTIS,
TIS, INEKO, Človek v ohrození, CVEK), resp.
u partnerov FSEV
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PRIJÍMAČKY

AKO NA FSEV
Vyberáme na základe:
výsledku externej časti maturity zo slovenského jazyka,
znalosti anglického jazyka na úrovni B1, B2 alebo C1 – podľa
výsledkov externej časti maturity, jazykových certifikátov alebo
SCIO testov,
ak máte záujem o štúdium ekonómie alebo mediamatiky
môžete získať aj bonusové body z maturity z matematiky
alebo SCIO testov.
viac na
www.fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/
Bakalárske
štúdium


Magisterské
štúdium


Doktorandské
štúdium

Európske štúdiá







Sociálna antropológia







Sociálna a pracovná
psychológia











Študijné programy
Aplikovaná ekonómia

Verejná politika
Mediamatika*



*Študijný program je v akreditačnom procese

Deň otvorených dverí na FSEV-ke
• 23. 11. 2017 od 10.00 hod.
• 1. 3. 2018 od 10.00 hod.
Termín prihlášok

31. 3. 2018
Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur
Druhé kolo podania prihlášok trvá do

31. 8. 2018

pre všetky programy magisterského štúdia
okrem Sociálnej a pracovnej psychológie.
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Štúdium
na FSEV
Aplikovaná
ekonómia

Európske
štúdiá

Spája v sebe všetko, čo je pre štúdium
ekonómie nevyhnutné, od mikroekonómie, makroekonómie až po ekonometriu
a operačný výskum. Štúdium je zamerané na oblasti ekonomickej teórie a kvantitatívnych metód v ekonómii. Okrem
teoretických znalostí študenti ovládajú
informačno-komunikačné technológie
a analytické a matematicko-štatistické
nástroje.

Ideálna voľba pre študentov so záujmom
o aktuálne politické dianie nie len
v doma, ale aj na medzinárodnom poli.
Štúdium sa orientuje predovšetkým na
rozvoj kritického myslenia. Nejde o to
mať v hlave encyklopédiu, ale spájať
udalosti, myšlienky a správanie sa aktérov v jeden celok. Európske štúdiá sú
tvorené predmetmi z oblastí sociálnych
vied a medzinárodných vzťahov ako je
verejná mienka, integrácia EÚ, rozvojová
spolupráca, bezpečnostné štúdiá a zahraničná politika.

Uplatnenie
V manažmente rozhodovacích procesov
v hospodárskych organizáciách na podnikovej úrovni v štátnej správe, bankách,
finančných organizáciách, v medzinárodných štruktúrach, vo výskumných
centrách, v ziskových aj neziskových organizáciách.

Uplatnenie
V medzinárodných organizáciách (Rada
Európy, OBSE, NATO), v inštitúciách EÚ,
v think-tankoch regionálnych organizáciách, v štátnej správe, mimovládnych
organizáciách, výskumných centrách,
medzinárodných oddeleniach súkromných korporácií či v akademickom
priestore.

Vybrané predmety

Vybrané predmety

Matematika, inštitúcie trhovej ekonomiky,
úvod do ekonómie, modely konkurencie
a kooperácie, teória hier, úvod do európskej
integrácie, metódy sociálnych vied.

Teórie demokracie, metodológie sociálneho
výskumu, dejiny politického myslenia, akademické písanie a argumentácia, politická angličtina, komparatívna politika, ľudské práva,
mierové štúdiá, medzinárodné vzťahy, medzinárodné organizácie.
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Štúdium
na FSEV
Sociálna
antropológia

Sociálna a pracovná
psychológia

Pre všetkých kriticky a inovatívne mysliacich ľudí, ktorých nezaujímajú bežné definície spoločenských javov. Prostredníctvom terénneho tréningu pod
vedením odborníkov z viacerých oblastí
štúdia sa študenti oboznamujú so základnými metódami zberu dát. Kurzy
sú zamerané na štúdium charakteristík
rôznych kultúr – od štúdia náboženstva,
cez kognitívne a psychologické vedy až
ku politickej či ekonomickej antropológii.
Dôraz kladieme na štúdium existujúcich
antropologických a etnografických textov najmä v anglickom jazyku a rozvoj
argumentačných schopností.

Štúdium je špecializované na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho
sveta. Počas celého štúdia sa snažíme
študentom a študentkám sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny
pozývame odborníčky a odborníkov,
ktorí v danej oblasti pracujú. Naše študentky a študentov v rámci praxe vysielame tam, kde sa môžu niečo naučiť.
Kvalitu vzdelania zabezpečuje tím interných a externých prednášajúcich. Naším
špecifikom je menší počet predmetov.
Naše študijné plány neobsahujú množstvo prednášok, aj skúšok je menej, aby
sme mohli ísť viac do hĺbky. Radšej kvalita než kvantita.

Uplatnenie
V oblasti akademickej prípravy a koordinácie domácich a medzinárodných
vedeckých tímov, pri vyhodnocovaní
expertíz a analýz v rámci národných aj
nadnárodných vedeckých tímov, pri formulovaní vývojových trendov v oblasti
európskych, národných a regionálnych
sociálnych politík, či ako autor publikácií
v domácich a zahraničných odborných
periodikách.

Uplatnenie
V odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej
praxe a pri vedeckovýskumnej činnosti
– v psychologickej praxi, v HR oddeleniach, vo výskumných tímoch, v oblasti
pedagogickej psychológie a poradenstva.

Vybrané predmety
Úvod do antropológie, moderné dejiny, dejiny sociálneho myslenia, sociálne
analýzy, antropológia náboženstva, vizuálna
antropológia, antropológia detstva, politická
a ekonomická antropológia.
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Vybrané predmety
Základy psychológie, vývinová psychológia,
sociálna psychológia, sociálno-psychologický výcvik, základy neurofyziológie, komunitná
psychológia, organizačná psychológia, ekonomická psychológia.
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Štúdium
na FSEV
Verejná politika

Mediamatika

Štúdijný program s interdisciplinárnym
zameraním, ktorý v sebe spája poznatky
z politológie, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spoločenskovedných
disciplín. Verejná politika skúma, ako
jednotlivé úrovne verejnej správy vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú opatrenia a programy na riešenie
spoločenských problémov. Obsah štúdia je plne porovnateľný s americkými
či západoeurópskymi štandardmi. Vysoká kvalita štúdia je zabezpečovaná
kolektívom medzinárodne uznávaných
prednášateľov.

Mediamatika je jedinečný študijný
program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej
spoločnosti nekonvenčným spôsobom.
Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov
vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať
a poskytovať prístup k digitálnym informáciám, hlavne v sieťovom prostredí.
Študenti tohto programu sa naučia, že
mediamatika kreatívnym spôsobom
pracuje so všetkými formami informácií
- textové, vizuálne, multimediálne, sociálne, interaktívne.

Uplatnenie
V štátnej a verejnej správe, v samospráve, medzinárodných organizáciách, vo
výskumných centrách, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov
štátnej správy, v medzinárodných organizáciách, v mimovládnych organizáciách a akademickom sektore.

Uplatnenie
Absolventi sa môžu uplatniť ako tvorcovia obsahov alebo manažéri mediamatických informačných systémov a služieb. Ďalej môžu pôsobiť ako poradcovia
pre oblasť využitia masmédií a nových
komunikačných médií v reklamných
agentúrach a podnikateľskej sfére, prípadne ako špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov,
ekonomiku a manažment mediamatických systémov.

Vybrané predmety

Vybrané predmety

Sociálne aspekty verejnej politiky, mikroekonómia pre verejnú politiku, verejné financie,
kvantitatívne metódy analýzy a výskumu, behaviorálna verejná politika, analýza verejnej
politiky.

Grafické editory, Teória komunikácie, Internetový marketing, Audiovizuálna tvorba, Informačný a znalostný manažment.
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Študenti a študentky európskych štúdií
sa každoročne úspešne zúčastňujú na
medzinárodnom vzdelávacom programe
Regionálna akadémia OSN (RAUN), kde ich
mentorujú zamestnanci špecializovaných
agentúr OSN, a na súťažiach Model United
Nations (MUN), kde si vyskúšajú simulované
rokovanie OSN – poskytuje im to vynikajúci
tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru.
Book klub čítanie
spojené s diskusiou
Časopisy
Public Policy News
a Human Rights News

FSEV Fest – náš vlastný
fakultný festival

Študentský bufet
Veget

Študentský festival plný
zaujímavých diskusií,
prominentných hostí, zábavy
a odpovedí na otázky “Kto si,
študent FSEV, a kam kráčaš?.”

Lokálne suroviny, originálne
receptúry, priateľská atmosféra.
Ideálne miesto na veget pripravili
u nás študenti študentom.
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ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

Študenti v našej Komunitke - 1. univerzitnej komunitnej záhrade
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simulované

zasadnutie
OSN

dynamická fakulta
medzinárodné
prostredie
stáže v zahraničí

praktické
skúsenosti

FSEV
štúdium aj v

anglickom jazyku

kritické myslenie

argumentácia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave je
najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku 2002 a za pätnásť rokov svojej existencie
sa dokázala vyprofilovať na najlepšiu fakultu v oblasti ostatných spoločenských vied
na Slovensku (podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry /
ARRA/ za rok 2014), ktorá sa teší výbornému renomé aj v zahraničí. Zároveň patrí podľa
hodnotenia ARRA medzi tri najlepšie fakulty UK.
Odporúčaný študijný plán obsahuje 5 predmetov za semester = kvalitné a precízne štúdium.
Uplatnenie absolventov
• v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ,
v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných centrách;
• v štátnej a verejnej správe, analytických odboroch ministerstiev či iných orgánov štátnej
správy, v mimovládnych organizáciách alebo akademickom sektore;
• v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti
personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu a konzultačných aktivít či psychologických
tréningov;
• vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických a analytických
pozíciách

Praktické informácie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
www.fses.uniba.sk
201, 202 – zastávka „Brodná“
212 – zastávka „Radničné námestie“
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