
 
 
Fakulta politických vied a medzinárodných 

vzťahov patrí k významným akademickým 

pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre 

oblasť medzinárodných vzťahov, verejnej 

politiky a štátnej správy. Absolventi fakulty 

úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v 

inštitúciách Európskej únie a v oblasti 

medzinárodných vzťahov. 

 

Naši absolventi, ako budúci pracovníci na 

medzinárodnej úrovni, sú všestranne 

vzdelaní a rozhľadení. Okrem profilových 

predmetov je neodmysliteľnou devízou aj 

znalosť cudzích jazykov, ako aj základov 

psychológie a sociológie. Absolventi majú 

všeobecný prehľad o kultúre, dejinách, umení 

a športe. K ich profilu osobnosti patrí aj 

perfektné ovládanie zásad protokolu a etikety 

v rovine teórie aj praxe. 

 

 Svet, viac ako kedykoľvek predtým, 

potrebuje kvalitných odborníkov na politiku, 

medzinárodné vzťahy, diplomaciu a 

bezpečnosť. 

 Máme viac ako 20 ročnú tradíciu vo 

vzdelávaní, vede a výskume. 

 Ponúkame jedinečný študijný program na 

Slovensku – Bezpečnostné štúdiá. 

 Stoja za nami silní partneri, akými sú 

Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR, Ministerstvo 

obrany SR a mnohí iní. 

 Orientujeme sa na potreby praxe z oblasti 

národných a európskych inštitúcií, ako aj 

verejnej správy a samosprávy. 

  
 
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 na Slovensku: 
 

 v zahraničnej službe a v zastupovaní SR 
v rôznych medzinárodných organizáciách, 
inštitúciách a inštitúciách EÚ; 

 v štátnej správe najmä pre organizačné 
odbory a odbory vzťahov s verejnosťou 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. 
 

Fakulta je hrdá na svojich absolventov a ich 
uplatnenie na pozíciách, kde reprezentujú 
nielen seba a svoju fakultu, ale aj celú 
Slovenskú republiku. Mnohým z nich sa 
podarilo presadiť vo sfére diplomacie, 
medzinárodných vzťahov, v štátnej službe. 
Našim cieľom je udržiavať úzke kontakty so 
sieťou našich absolventov a prispieť k tomu, 
aby pozitívny vzťah medzi nimi a svojou alma 
mater zostal zachovaný a prinášal obojstranný 
úžitok. 

 
 

priemerná mzda absolventa 

fakulty  

miesto v rebríčku najžiadanej-

ších absolventov na trhu práce  

miesto v rebríčku najlepšie 

platených absolventov na trhu 

práce  

priemerný počet študentov 

v ročníku  

študentov ročne v priemere 

vycestuje do zahraničia  

miesto v hodnotení ARRA 

v rámci fakúlt ostatné 

spoločenské vedy  
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http://www.profesia.sk/info/tlacova-sprava/zostavili-sme-rebricek-zaujmu-zamestnavatelov-o-absolventov-vysokych-skol/
http://www.arra.sk/
http://www.fpvmv.umb.sk/


 

 
 

 Fakulta poskytuje komplexnú ponuku 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského 

štúdia v odbore Politológia a v odbore 

Medzinárodné vzťahy. 

 V magisterskom stupni štúdia môžeš študovať aj 

jedinečný študijný program na Slovensku 

„Bezpečnostné štúdiá“. 

 Unikátnosť fakulty je aj v ponuke spoločných 

študijných programov, resp. dvojitých diplomov v 

spolupráci so zahraničnými univerzitami vo 

Francúzsku, Českej republike a v Srbsku. Zároveň 

je naša fakulta partnerom v rámci jedinečného 

študijného programu „Medzinárodné vzťahy v 

anglickom jazyku“. Jeho výsledkom je získanie 

jedného diplomu zo štyroch univerzít – 

Masarykova univerzita v Brne, Jagelowskeho 

univerzita v Krakove, Univerzita v Pécsi a Fakulta 

politických vied a medzinárodných vzťahov v 

Banskej Bystrici.  

 Je samozrejmosťou, že získaš okrem odborných 

vedomostí aj kvalitné a široké jazykové 

kompetencie, nakoľko ponúkame výučbu 

anglického, čínskeho, španielskeho, nemeckého, 

francúzskeho a ruského jazyka na vysokej úrovni. 

 Ako študent máš možnosť absolvovať niekoľko 

stáží na domácich alebo zahraničných inštitúciách 

a cez mobilitné programy študovať na vysokých 

školách v zahraničí. 

 Môžeme sa pochváliť najväčším počtom 

mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia pri 

vysokej škole na Slovensku. Budeš mať tak 

možnosť riešiť praktické záležitosti 

medzinárodných vzťahov a diplomacie, či budovať 

sieť kontaktov už počas štúdia.  

 Samozrejmosťou je moderné interaktívne 

technické vybavenie prednáškových miestností 

a bezbariérový prístup v rámci areálu a budovy 

fakulty.  

 

 

 

Fakulta má v súčasnosti akreditovanú dennú 
a externú formu štúdia v nasledujúcich 
študijných programoch: 
 
Bakalársky stupeň štúdia:  

 Politológia 

 Medzinárodné vzťahy 
 
Magisterský stupeň štúdia:  

 Politológia 

 Politológia v anglickom jazyku 

 Medzinárodné vzťahy 

 Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku 

 Bezpečnostné štúdiá 

 Bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku  
 
Doktorandský stupeň štúdia: 

 Politológia 

 Politológia v anglickom jazyku 

 Medzinárodné vzťahy 

 Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku 
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