UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA

Na základe schválenia Akademického senátu UCM (ďalej len „AS UCM“) zo dňa 20. júla 2016
súhlasím
S VYHLÁSENÍM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA NOVOAKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ
PROGRAM NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017.

Tel.: 033/5565 143
Fax: 033/5565 120
E-mail: anna.siskova@ucm.sk
Web: http://ucm.sk
Akreditované študijné programy:
verejná politika*
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Rigorózne konanie:
verejná politika
Termín podania prihlášky:

do 20. septembra 2016

Poplatok za prijímacie konanie:
Elektronické podanie prihlášky:

35 € (Mgr.)
35 € (Mgr.)

Prihlášku možno podať:
a) poštou na adresu:
b) osobne:
c) elektronicky

Banka:
Účet:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Špecifický symbol:
IBAN:
SWIFT:

Oddelenie akademických činností UCM
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava,
v podateľni UCM v Trnave

Štátna pokladnica
7000071919/8180
90007/pre prihlášku podanú elektronicky - 90008
0308
rodné číslo uchádzača bez lomky
SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SPSRSKBAXXX

Poplatok za rigorózne konanie:

500 €

* výučba študijného programu sa realizuje v kombinácii slovenského a anglického jazyka (časť predmetov
sa realizuje v slovenskom jazyku a časť predmetov v anglickom jazyku).

Podmienky prijatia na magisterský študijný program:
Úspešné absolvovanie Bc. študijného programu.
Uchádzači predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium
vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných
programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch
(originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Absolventi
identických, resp. príbuzných študijných programov budú prijatí na základe úspešnosti na
bakalárskych štátnych skúškach. V odôvodnených prípadoch sa o štúdium môžu uchádzať aj
absolventi študijných programov iných študijných odborov, ich prijatie však môže byť viazané na
preverenie schopností v rámci prijímacieho konania.
Koordinátor pre zdravotne postihnutých: PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

V Trnave 20. júla 2016

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
rektor UCM

