Verejná správa
a regionálny rozvoj
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Vedenie študentov
k dlhodobému pozitívnemu mysleniu: z neviem,
nedá sa, nezáujem
meníme prístup na viem,
dá sa a chcem
to zmeniť.

Program vedieme tak,
aby to študentov napĺňalo a bavilo. Vyučujeme
formou diskusie a zaujíma
nás názor každého študenta. Aby im štúdium
pomohlo nájsť nielen pracovné uplatnenie
ale dávalo aj hlbší zmysel
- robiť veci okolo seba
lepšími.

Študenti získavajú užitočné znalosti a hlavne
zručnosti, ktoré zvyšujú ich
kariérne možnosti nielen
vo verejnom ale aj v súkromnom alebo neziskovom sektore.

Poď zmeniť miesto,
kde žiješ.

PREČO ŠTUDOVAŤ
VEREJNÚ SPRÁVU A REGIONÁLNY ROZVOJ

Ako rozvíjať naše obce, mestá, regióny, aby sa v nich lepšie žilo?
Ako úspešne manažovať projekt?
Ako ušetriť peniaze nášmu štátu alebo mestu?
Ako bojovať proti korupcii?
Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj dokáže prispieť
k rozvoju a vedeniu nielen obce a regiónov, ale aj celej krajiny. Môže tak
spraviť na jednom z viac než 150-tisíc pracovných miestach v rámci
verejného sektora.

ORGANIZÁCIE, KTORÝCH
ZÁSTUPCOVIA SPOLUPRACUJÚ
NA VÝUČBE, RESP. ZAMESTNÁVAJÚ ABSOLVENTOV

80 %

80 percent našich študentov
získava pracovné skúsenosti
už počas štúdia.
Zdroj: Prieskum absolventov
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NOSNÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU NA 1. RESP. 2 STUPNI

— Manažment
— Regionálny a mestský manažment
— Základy práva
— Účtovníctvo
— Kritické myslenie a argumentácia

Kontakt
+421 2 6729 1221
info.nhf@euba.sk
www.nhf.euba.sk
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovenská republika

— Tvorba odborných prác
a prezentačné zručnosti
— Tvorba programov a projektov
— Ekonomika verejného sektora
— Správne právo
— Etika, korupcia a transparentnosť
— Regionálna ekonómia a politika
— Ekonómia životného prostredia
— Verejná politika
— Verejná správa

Zabezpečuje:
Katedra verejnej správy
a regionálneho rozvoja
/kvsarr

