
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   PPPOOOLLLIIITTTIIICCCKKKÝÝÝCCCHHH   VVVIIIEEEDDD   

AAA   MMMEEEDDDZZZIIINNNÁÁÁRRROOODDDNNNÝÝÝCCCHHH   VVVZZZŤŤŤAAAHHHOOOVVV   

UUUnnniiivvveeerrrzzziiitttyyy   MMMaaattteeejjjaaa   BBBeeelllaaa   vvv   BBBaaannnssskkkeeejjj   BBByyyssstttrrriiiccciii   

ERUDITIO MORES FUTURUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA... 
 
Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej    
Bystrici vznikla v roku 1995 na základe potreby 
založiť a etablovať na Slovensku dovtedy     
netradičné študijné odbory – politológiu 
a medzinárodné vzťahy. Slovenská republika 
svojim vznikom v roku 1993 vstúpila na medzi-
národnopolitickú scénu ako subjekt medziná-
rodných vzťahov a v tejto súvislosti neustále 
potrebuje vysokoškolsky vzdelaných odborní-
kov pre prácu v diplomacii, orgánoch štátnej 
správy a samosprávy, ako i pre medzinárodnú 
spoluprácu a prácu v zahraničnej službe. 

Univerzita Mateja Bela, ktorej súčasťou je aj 
Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, bola zriadená k 1. júlu 1992. Matej 
Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých   
vedeckých, pedagogických, vlastivedných, 
filozofických a cirkevno-náboženských diel. 
Jeho trvalým odkazom je postulát národ-
nostnej rovnoprávnosti, náboženskej tole-
rancie, zjednocovania ľudí a národov, láska 
k vlasti a viera v silu vzdelania a kultúry. 
Svojím dielom prispel k rozvoju vedy, škol-
stva, vzdelanosti a kultúry na Slovensku 
a v Európe. 

Matej Bel 

(1684 – 1749) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD. 
dekan 

doc. PhDr. Peter ČAJKA, PhD. 
prodekan pre vedu, výskum a rozvoj 

doc. PhDr. Lucia RÝSOVÁ, PhD.  
prodekanka pre štúdium        

doc. Mgr. Jaroslav UŠIAK, PhD. 
prodekan pre medzinárodné vzťahy 

a vzťahy s verejnosťou 

Mgr. Klaudia FRANKOVÁ 
tajomníčka fakulty 

VEDENIE FAKULTY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÚDIUM 

Požiadavky trhu ako aj potreby praxe z oblasti európskych 
a národných inštitúcií vedú fakultu k dynamickej inovácii 
študijných plánov a profilu existujúcich študijných       
programov. V súčasnej podobe fakulta poskytuje bakalár-
ske, magisterské i doktorandské štúdium v odboroch poli-
tológia a medzinárodné vzťahy. V reakcii na potreby    
kvalitného zastúpenia SR na pôde EÚ poskytujeme 
i magisterské štúdium v odbore európske štúdiá. 
 
Inováciami v oblasti študijnej ponuky v posledných       
rokoch došlo k významnej modifikácii profilu fakulty.   
Požiadavky moderného medzinárodného prostredia 
a potreba jazykovej excelentnosti viedli k vytvoreniu    
magisterského študijného programu v anglickom jazyku 
i duálnych študijných programov s francúzskymi univerzi-
tami umožňujúce vydávanie duálnych diplomov. 

 

Fakulta politických vied a medzinárodných    
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
prešla v roku 2014 procesom komplexnej akreditá-
cie v rámci ktorej bola posúdená a zhodnotená 
vzdelávacia, výskumná, vývojová a ďalšie tvorivá 
činnosť vysokej školy.  
 
Fakulte sa po 20 rokoch jej existencie, ktoré si 
pripomenula v roku 2015, podarilo úspešne akre-
ditovať všetky doterajšie študijné programy. Zá-
roveň sa jej podarilo akreditovať nový študijný 
program Bezpečnostné štúdiá v rámci odboru 
Medzinárodné vzťahy v magisterskom stupni 
štúdia. Ide o nový a jedinečný študijný program, 
ktorý sa doteraz na Slovensku v tejto podobe ešte 
nerealizoval.   
 
V súčasnosti Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici ponúka nasledovné novo 
akreditované študijné programy: 
 v rámci bakalárskeho stupňa štúdia študijný  

program:  
 medzinárodné vzťahy v dennej a externej 

forme štúdia 
 politológia v dennej a externej forme  

štúdia 
 v rámci magisterského stupňa štúdia študijný 

program:  
 medzinárodné vzťahy v dennej a externej 

forme štúdia 
 európske štúdiá v dennej a externej forme 

štúdia 
 bezpečnostné štúdiá v dennej a externej 

forme štúdia 
 politológia v dennej a externej forme  

štúdia 
 v rámci doktorandského stupňa štúdia       

študijný program: 
 medzinárodné vzťahy v dennej a externej 

forme štúdia 
 politológia v dennej a externej forme  

štúdia 
 
V rámci študijných programov s medzinárodnými 
partnermi ponúka fakulta nasledovné študijné 
programy: 

 spoločný magisterský anglofónny študijný 

program medzinárodné vzťahy (VNDRE-

AM): Európa z vyšehradskej perspektívy v 

spolupráci s Masarykovou univerzitou v 

Brne, Jagiellonskou univerzitou v Krakove 

a Univerzitou v Pécsi; 

 duálny bakalársky a magisterský študijný 

program medzinárodné vzťahy a duálny 

magisterský študijný program politológia s 

Metropolitnou univerzitou Praha; 

 duálny magisterský frankofónny študijný 

program komunitárna integrácia a európ-

ska politika susedstva v spolupráci s Uni-

verzitou Champagne-Ardenne v Reims; 

 duálny magisterský študijný program poli-

tológia s Faculty of European Studies in 

Serbia 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

 v diplomatickej službe SR a v zastu-
povaní SR v medzinárodných organi-
záciách a inštitúciách 

 v štátnej správe najmä v odboroch      
medzinárodných vzťahov, bezpečnos-
ti, protokolu či Public Relations na 
Úrade vlády SR, ministerstvách 
a ústredných orgánoch štátnej 
a verejnej správy 

 v oblasti územnej a záujmovej samo-
správy 

 v politických stranách a záujmových 
združeniach 

 v oblasti masmediálnej komunikácie 

 v privátnej sfére v oblasti medziná-
rodných vzťahov a obchodu 

NAŠI ABSOLVENTI... 

Danka Barteková 
Slovenská reprezentantka v 
streleckej disciplíne skeet.  

Držiteľkou svetového rekordu 
a bronzovou medailistkou z 
letných olympijských hier v 

roku 2012. Od júla 2013      
členkou Medzinárodného 

olympijského výboru 

Róbert Vass 
Zakladateľ fóra GLOBSEC 

Prezident GLOBSEC 

Martin Klus 
poslanec NR SR 

podpredseda Výboru pre 
európske záležitosti 

tímlíder SaS pre zahraničnú 
politiku a politický systém 

Jaroslav Naď 
riaditeľ programu pre  
obranu a bezpečnosť,   
Slovenský inštitút pre   
bezpečnostnú politiku 

(SSPI) 

Roman Hlobeň 
Veľvyslanec Slovenskej 

republiky v Čiernej Hore „„Fakulta politických vied a medzinárodných 

vzťahov UMB v Banskej Bystrici je podľa  

môjho názoru najlepšou voľbou pre tých, ktorí 

chcú svoju budúcu kariéru zasvätiť službe a 

potrebám štátu. Ako sa časom ukázalo, jej   

diapazón je ďaleko väčší, než som si sám na 

začiatku myslel, pretože absolventi fakulty sú 

úspešní aj v iných sférach ako je štátny a     

verejný sektor, čo mňa osobne veľmi teší.    

Fakulta za 20 rokov svojej existencie neraz  

potvrdila, že má v spoločnosti svoje           

opodstatnenie a význam. Vyškolila a pripravila 

do praxe veľa šikovných ľudí, ktorí dnes     

pôsobia na dôležitých postoch doma a aj v   

zahraničí a šíria tak dobré meno svojej Alma 

mater. Fakulta sa predovšetkým vďaka jej   

pedagógom stala atraktívnou vzdelávacou   

inštitúciou a toto povedomie každým rokom 

nepochybne narastá. Získala svoju „dospelosť“ 

a za tie roky prešla vlastnou vývojovou fázou, 

výsledkom čoho je získanie kvalitného      

vzdelania. Želám fakulte, aby sa jej naďalej 

darilo, aby na ňu jej absolventi nezabudli a aby 

jej intenzívne pomáhali, pretože bez nej by 

mnohí z nás neboli tam, kde sú“ 

(Roman Hlobeň)  

www.fpvmv.umb.sk/

alumni-klub/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDA A VÝSKUM 

Prioritou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov    
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti vedy a výskumu 
je kvalitná vedecko-výskumná činnosť, poskytovanie expertných 
analýz, policy papers a výskumných štúdií pre verejnú, ako aj súk-
romnú sféru a médiá. Podpora rozvoja týchto oblastí je založená na 
prehlbovaní postavenia fakulty ako vedúcej inštitúcie pri formovaní 
odbornej verejnej mienky v podmienkach Slovenskej republiky.   
Výsledky, ktoré sme počas našej existencie dosiahli, poukazujú na 
schopnosť presadiť sa v medzinárodnej konkurencii európskeho 
priestoru v odboroch politických vied a medzinárodných vzťahov. 
Fakulta sa podieľa na realizácii medzinárodných výskumných pro-
jektov v oblasti medzinárodných vzťahov a národnej bezpečnosti 
financovaných slovenskými a európskymi inštitúciami. 

Centrá excelentnosti 
 
Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov     
Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici investuje svoj výskumný 
potenciál prioritne do projektov 
prinášajúcich pridanú hodnotu 
pre akademickú sféru i verejný 
sektor. Dva projekty centier       
excelentnosti, ktoré fakulta 
v poslednom období získala 
v rámci Operačného programu EÚ 
Výskum a vývoj, sú dôkazom, že 
akademická výnimočnosť              
v kombinácii so strategickou 
orientáciou na výskumné projekty 
dokáže priniesť kvalitné výsledky. 
 
Projekt Centra excelentnosti    
zameraného na výskum otázok 
národnej a medzinárodnej bez-
pečnosti má za cieľ rozvíjať infra-
štruktu ako pilier národnej 
a medzinárodnej vedecko-
výskumnej spolupráce a najmä 
výskum problematiky Spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politi-
ky Európskej únie a európskych 
bezpečnostných štruktúr a ich   
konotácií. 
 
Projekt Centra excelentnosti    
zameraného na vytvorenie kom-
plexnej stratégie medzinárodné-
ho krízového riadenia 
v medzinárodných vzťahoch má 
za cieľ koordinovať výskum v 
oblasti medzinárodného krízového 
manažmentu v systéme medziná-
rodných vzťahov so zámerom 
vytvoriť simulačné a prognostické 
pracovisko podpory aplikovaného 
výskumu. 
 
 

Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici má za cieľ koordinovať výskumu v oblasti medzinárodné-
ho krízového manažmentu v systéme medzinárodných vzťahov 
a medzinárodnej bezpečnosti. Súčasťou centra sú počítačové simu-
lácie zamerané na riešenie krízových situácií, krízové plánovanie 
a obranné civilné núdzové plánovanie (prevencia teroristických 
útokov, zvládanie davových situácií a migračných vĺn) a havarijné 
plánovanie (prevencia priemyselných havárií, nehôd na jadrových 
zariadeniach či prevencia pred povodňami). Pracovisko sa môže 
stať súčasťou systému zabezpečenia krízového riadenia pri riešení 
rôznych typov krízových situácií ohrozujúcich životy, zdravie 
a majetok občanov mesta alebo regiónu. Pre tento účel zabezpečuje 
činnosť v oblasti prevádzky systému krízového riadenia na úrov-
niach vedecko-výskumnej a aplikačnej pre potreby domácich 
a zahraničných orgánov a inštitúcií. 

Animus facit 

nobilem... 

ʻʼ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCIE BEZPEČNOSTNÉ 

FÓRUM A INTERPOLIS 
 

Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov UMB 
v Banskej Bystrici organizuje každo-
ročne desiatky individuálnych     
návštev významných osobností poli-
tickej a diplomatickej sféry, veľvys-
lancov, ministrov či hosťujúcich pro-
fesorov z popredných európskych 
univerzít. Vlajkovou loďou konfe-
renčných aktivít fakulty sú dve     
medzinárodné vedecké konferencie 
zamerané na aktuálne teoretické 
a praktické otázky v oblasti medziná-
rodných vzťahov, politológie 
a medzinárodnej bezpečnosti –    
Bezpečnostné fórum a Interpolis. 

ČASOPIS POLITICKÉ VEDY 
 
 
Časopis Politické vedy vychádza na 
fakulte od roku 1998. V Slovenskej 
republike je z hľadiska obsahu jedi-
nečný, nakoľko je špecificky zame-
raný na politológiu, medzinárodné 
vzťahy, moderné dejiny 
a bezpečnostné štúdiá. Spolupráca 
s autormi napomáha budovať konti-
nuitu akademického výskumu 
v domácich podmienkach. Ročne 
vychádzajú štyri čísla – dve 
v anglickom jazyku a dve 
v slovenskom jazyku. Publikovanie 
v anglickom jazyku zároveň zvyšuje 
atraktívnosť časopisu pre zahranič-
ných záujemcov. Časopis je v súčas-
nosti zaradený do databáz            
IndexCopernicus, EBSCO, Central 
Eastern European Online              
Library, Proquest, ERIHPLUS a ďalej 
prechádza evaluačným procesom vo 
viacerých medzinárodných abstrak-
tových, bibliografických a citačných 
databázach 

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 
 
 
Strategickým cieľom fakulty je  
intenzívna participácia na národ-
ných a medzinárodných výskum-
ných projektoch. Najvýznamnejší-
mi medzinárodnými aktivitami sú 
projekty podporované Medziná-
rodným vyšehradským fondom 
(IVF), kde spolupracujeme 
s partnerskými fakultami 
z Univerzity Corvinus v Budapešti, 
Vysokej školy ekonomickej 
v Prahe, Karlovej Univerzity 
v Prahe, Jagiellonskej univerzity 
v Krakove, Univerzity Cham-
pagne-Ardenne v Reims. V rokoch 
2007 – 2009 bola fakulta koordiná-
torom projektu Národný konvent 
o EÚ. Fakulta sa každoročne podie-
ľa na organizovaní Letnej školy 
v spolupráci s viacerými zahranič-
nými partnermi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTUDENTSKÁ KOMUNITA... 

GLOBSEC je nezávislá mimovládna 
organizácia, nástupca Slovenskej 
Altantickej Komisie, založená v roku 
1993 slovenskými diplomatmi 
a významnými osobnosťami spolo-
čenského života s cieľom podporiť 
integráciu Slovenska do NATO 
a EÚ. Krátko po úspešnom vstupe 
Slovenska do euroatlantických 
štruktúr sa GLOBSEC  začal ešte 
intenzívnejšie aktivizovať v posilne-
ní hlasu Slovenska a regiónu 
v kľúčových debatách v rámci tých-
to zoskupení a založil medzinárod-
nú konferenciu GLOBSEC. Tá dnes 
patrí medzi päť najvýznamnejších 
zahranično-politických 
a bezpečnostných fór na svete. 
Okrem medzinárodnej konferencie, 
strategických fór a verejných debát 
na aktuálne zahraničnopolitické 
témy realizuje GLOBSEC aj projekty 
v zahraničí, najmä v krajinách     
Západného Balkánu, severnej Afriky 

Euroatlantické centrum (EAC) 

pôsobí na Slovensku v oblasti    
zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
ako mimovládna nezisková organi-
zácia už viac ako dekádu. Dnes je 
primárnou cieľovou skupinou EAC 
mladá generácia expertov v oblasti 
medzinárodných vzťahov, ktorým 
vytvára podmienky pre ďalšie 
vzdelávanie (Modelová konferencia 
študentov medzinárodných vzťa-
hov, Visegrad Youth Forum, pred-
nášky a iné). Dôležitou agendou 
organizácie ostáva občianska     
dimenzia verejnej diplomacie 
a aktivity jednak pre expertnú, ako 
aj pre širokú verejnosť. EAC dlho-
dobo prispieva k odbornému    
diskurzu, čoho dôkazom bolo aj 
Strategické hodnotenie obrany SR 
alebo podpora zahraničnopolitic-
kých priorít SR v spolupráci 
s Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR. 

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 
v Banskej Bystrici v súčasnosti pôsobí niekoľko študentských 
spolkov a mimovládnych organizácií. Mnohé z nich boli založe-
né študentmi našej fakulty a dnes patria medzi medzinárodne 
uznávané organizácie spolupracujúce s vládnym sektorom 
a medzinárodnými inštitúciami. Činnosť našich študentov 
v týchto organizáciách je jedinečným spôsobom nadobúdania 
praktických skúseností,  rozširovania vlastných poznatkov 
a získavania nových kontaktov využiteľných v budúcej profesi-
onálnej kariére. 

či Východného partnerstva. V týchto 
regiónoch pomáha rozvíjať demokrati-
začné procesy a podporovať integračné 
ambície s cieľom odovzdať skúsenosti, 
ktoré Slovenská republika nadobudla 
v období transformácie a počas pred-
vstupových procesov do EÚ a NATO. 
Silnou devízou GLOBSECu je skutoč-
nosť, že vďaka mladému a  dynamic-
kému vedeniu dokázala získať silné 
postavenie nielen doma, ale aj v širšej 
medzinárodnej komunite. GLOBSEC je 
navyše hrdá na svoju povesť inkubáto-
ra pre perspektívnu mladú generáciu 
s aktívnym zapojením mládeže 
a motivovaných ľudí do svojich aktivít. 
Jednou z nich je aj publikačná činnosť 

a vydávanie online magazínu Euro-
Atlantic Quarterly. Aby mohla   

Komisia efektívne napĺňať svoje posla-
nie, bola taktiež kľúčová pri založení 
nového regionálneho think-tanku  
GLOBSEC Academy Centre a  

GLOBSEC Policy Institute, ktorej cie-
ľom je vytvárať platformu pre podporu 
a presadzovanie slovenských a  regio-
nálnych záujmov v Európskej únii. 

„Väčšina študentov si na strednej 
škole podáva niekoľko prihlášok 
na vysokú školu s tým, že z tých 

štyroch-piatich aspoň jedna vyjde. 
Ja som si podal jednu – na fakultu 
medzinárodných vzťahov do Ban-
skej Bystrice, pretože som vedel, 

že to chcem robiť,“ 
(Róbert Vass) 

http://issuu.com/slovakatlanticcommission/docs/eam_01_2015
http://issuu.com/slovakatlanticcommission/docs/eam_01_2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFPOLIT – Asociácia franko-
fónnych študentov vznikla 
v roku 1998 s cieľom posilniť 
študentské aktivity v oblasti me-
dzinárodných vzťahov zjednote-
né záujmom o francúzsky jazyk 
a frankofóniu. Hlavnou náplňou 
je organizovanie prednášok 
s osobnosťami verejného života, 
odborníkmi a diplomatmi. Medzi 
pravidelné formáty patria Dni 
frankofónie, ako aj populárne 
kultúrne tematické večery. 
EFPOLIT úzko spolupracuje 
s francúzskym veľvyslanectvom 
a inými ambasádami, ako aj 
s rôznymi frankofónnymi inšti-
túciami.  

Deutscher Studentenverein 
(Spolok nemecky hovoriacich 
študentov, DSV) vznikol v roku 
2010 ako neformálna skupina 
nemecky hovoriacich študentov 
a študentov zaujímajúcich sa 
o politiku a dianie v nemecky 
hovoriacich krajinách. Hlavná 
činnosť spočíva v organizovaní 
prednášok, seminárov a diskusií 
zameraných na oblasť nemecky 
hovoriacich krajín a témy spolo-
čensko-politického života. 
K ďalším aktivitám patrí nadvä-
zovanie spolupráce 
s diplomatickými zastupiteľ-
stvami SR a zastupiteľstvami 
nemecky hovoriacich krajín, ako 
aj mimovládnymi organizáciami. 

Centrum národov Slovensko je 
nezávislá nezisková mimo-
vládna organizácia založená 
v roku 2006. Hlavným cieľom 
je šíriť, podporovať a napĺňať 
ciele OSN na Slovensku.      
Zvyšovanie verejnej informo-
vanosti o všetkých aktivitách 
OSN, vytváranie priestoru pre 
otvorenú a konštruktívnu    
diskusiu a kvalifikovaný     
výskum vo všetkých uvede-
ných oblastiach sú prioritami 
činnosti Centra národov Slo-
vensko. 

Slovensko-francúzsky univer-
zitný inštitút vznikol na základe 
spoločnej vôle Veľvyslanectva 
Francúzskej republiky 
v Slovenskej republike 
a Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici s cieľom     
prispievať k rozvoju čiastočne 
frankofónnych študijných pro-
gramov na Slovensku 
v partnerstve s francúzskymi 
univerzitami. SFUI podporuje 
a rozvíja výučbu francúzštiny na 
slovenských vysokých školách 
a pomáha pri vytváraní dvojitých 
diplomov s ambíciou podporo-
vať výmeny študentov 
i vysokoškolských pedagógov. 
 

Organizácia ponúka priestor na 
sebarealizáciu 
v medzinárodných projektoch 
v rámci Politeia Network, ktorá 
je založená na spolupráci      
študentských organizácií 
z viacerých krajín. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI 

Pre maximalizáciu prepojenia teórie s praxou fakulta usiluje o strategické 
partnerstvo s kľúčovými štátnymi a medzinárodnými inštitúciami. Inštitu-
cionálna spolupráca a sieť externých partnerov je cestou k skvalitneniu 
vzdelávania a budovania imidžu fakulty. Cieľom fakulty je poskytnúť   
študentom prostredníctvom stáží platformu pre rozvoj ich praktických 
schopností, nadobudnutie cenných skúseností a osobný rast ako základ-
ných stavebných kameňov ich budúcej profesionálnej kariéry. 
 
Hlavnými inštitucionálnymi partnermi Fakulty politických vied 
a medzinárodných vzťahov sú Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo hospo-
dárstva SR, Úrad vlády SR a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. 
 
Spoluprácu so štátnymi inštitúciami považujeme za prioritnú pre osobný 
rozvoj študentov i kvalitu štúdia na fakulte. Okrem stáží a praxe je dlhodo-
bým zámerom fakulty poskytnúť priestor popredným predstaviteľom  
týchto inštitúcií priamo v pedagogickom procese. Úspešná intenzívna    
spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
je príkladom obojstranne prospešnej kooperácie a predstavuje kľúčový 
priestor rozvoja. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Program ErasmusPlus funguje v Európskej únii od 

roku 1987 s cieľom zlepšovania kvality vzdelávania na 

európskych vysokých školách a univerzitách.  

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 

UMB v Banskej Bystrici sa hneď po vzniku programu 

zapojila do celoeurópskej siete. Program ErasmusPlus 

je určený pre študentov, učiteľov a pracovníkov vyso-

kých škôl a realizuje sa na základe bilaterálnych do-

hôd podpísaných medzi jednotlivými fakultami resp. 

univerzitami. Je zameraný predovšetkým na zvyšova-

nie kvality štúdia prostredníctvom zahraničných po-

bytov – mobilít. 

Počas existencie Fakulty politických vied 

a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa 

podarilo vytvoriť sieť partnerských inštitúcií po celej 

Európe. Najvýznamnejšími partnermi sú tieto univer-

zity: v Taliansku   Università di Bologna, v Španielsku 

Univerisdad Complutense v Madride, v Českej       

republike Univerzita Karlova v Prahe, vo Francúzsku 

Université de Paris X-Nanterre, vo Veľkej Británii 

Sheffield Hallam University, v Nemecku Universität 

zu Köln, v Poľsku Uniwersytet Warszawski, 

v Belgicku Katholieke Universiteit Leuven , vo Fínsku 

University of Eastern Finland a mnohé ďalšie vysoké 

školy a univerzity. 
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