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•  I n f o r m á c I e  •

Ústav politických vied Fakulty masmédií 
Paneurópskej vysokej školy

Ústav politických vied Paneurópskej vysokej školy patrí k najmladším politologickým praco-
viskám na Slovensku a zároveň k najmladším pracoviskám tejto vysokej školy. 

Ústav vznikol v januári 2010 a na jeho čele stojí prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc., ktorý je zá-
roveň garantom študijného programu politológia na magisterskom aj bakalárskom stupni. Úlohu 
spolugaranta na magisterskom stupni plní doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

Paneurópska vysoká škola získala akreditáciu v študijnom programe politológia v tomto roku 
a v akademickom roku 2010/11 prijala prvých študentov na štúdium politológie v bakalárskom 
aj magisterskom stupni v oboch formách štúdia. V súčasnosti na Paneurópskej vysokej škole 
študuje politológiu cca 120 študentov a škola eviduje dve desiatky záujemcov o rigorózne po-
kračovanie v danom študijnom programe. 

Absolventi politológie Ústavu politických vied Paneurópskej vysokej školy okrem „klasic-
kej“ politológie získajú dostatočnú sumu vedomostí aj z ďalších disciplín – politickej sociológie, 
medzinárodných vzťahov, eurointegračných procesov, politickej komunikácie, masmediálnej 
politiky i ekonómie. Uvedené disciplíny sú zastúpené tak medzi povinnými, ako aj povinne vo-
liteľnými a voliteľnými predmetmi. V ponuke nechýba politická komunikácia, aktuálne otázky 
medzinárodných vzťahov, politická psychológia, politický marketing, štatistika či právo. Vhod-
nou kombináciou povinne voliteľných predmetov sa študent stáva špecialistom či už v oblas-
ti politickej analýzy, teórie politiky, porovnávacej politológie, medzinárodných vzťahov alebo 
politickej sociológie. Škola pri príprave študijného programu nezanedbala ani jazykovú výbavu 
študentov a okrem povinnej angličtiny si študent môže vyberať neobmedzene ďalšie svetové 
jazyky zo škály voliteľných predmetov. 

Absolvent druhého stupňa politológie Paneurópskej vysokej školy bude schopný:
• analyzovať a vyhodnocovať aktuálne politické procesy,
• pomenovať trendy v súčasnej politológii, analyzovať ich a zaujať k ním kritické stanovisko,
• analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, a záro-

veň v tejto súvislosti prinášať riešenia zadelených úloh,
• analyzovať kľúčové témy medzinárodných vzťahov, eurointegračných procesov, charakteri-

zovať, analyzovať a vyhodnocovať jednotlivé modely riešení a prinášať alternatívne riešenia
a zároveň:

• bude pripravený na štúdium teórie politiky a príbuzných študijných odborov v treťom stupni 
štúdia,

• bude schopný plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom 
jazyku.
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 Čo sa týka uplatnenia absolventa, predpokladáme nasledujúce oblasti:
• analytická, koncepčná a riadiaca práca v štátnej správe a samospráve,
• analytická práca v mediálnej sfére,
• analytická a riadiaca práca v treťom sektore,
• analytická a koncepčná práca v medzinárodných organizáciách a inštitúciách EÚ,
• analytická a riadiaca práva v agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky 

a prieskum trhu,
• analýza spoločenských a politických procesov pre nadnárodné spoločnosti,
• analytické štruktúry politických strán,
• pedagogická a vedecká činnosť,
• publicistická činnosť.

Okrem pedagogickej časti kladie ústav od začiatku dôraz aj na vedeckú časť práce. Dôkazom 
je napríklad zapojenie do projektu KEGA „Transformácia študijného programu politológia do 
svetových jazykov“. Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty garanta študijného odboru 
v oblasti politickej sociológie, etiky v politike a pôsobenia politických elít v spoločnosti. Cieľom 
projektu je sprístupniť zahraničným študentom štúdium politológie ako uceleného programu 
na Slovensku a zároveň umožniť slovenským záujemcom študovať študijný odbor politológia 
v cudzích jazykoch, čím dôjde k zlepšeniu ich uplatnenia na domácom i zahraničnom trhu práce, 
a prispieť tak k úspešnému umiestneniu absolventov študijného odboru politológia v inštitúciách 
EÚ, ako aj relevantných medzinárodných a mimovládnych organizáciách, nadnárodných spo-
ločnostiach a v neposlednom rade i v orgánoch verejnej správy komunikujúcich so zahraničím. 
Ambíciou vedúceho riešiteľského kolektívu prof. PhDr. Rastislava Tótha, CSc., je aj zriadiť 
odbornú komunitu schopnú vytvárať samostatné študijné programy v cudzích jazykoch a reali-
zovať „joint degree“ systém s partnerskými inštitúciami zo zahraničia. V súvislosti s riešením 
projektu čaká ústav organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie, medzinárodných pracov-
ných seminárov a príprava učebnice politológie v anglickom jazyku.

Ďalšou viditeľnou aktivitou Ústavu politických vied Paneurópskej vysokej školy je vydávanie 
recenzovaného medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Comparative Politics. Časopis 
spoločne vydávajú Ústav politických vied Paneurópskej vysokej školy, Fakulta spoločenských 
vied na Ľubľanskej univerzite a litovská Mykolas Romeris University. Okrem týchto pracovísk 
sa na príprave časopisu aktívne podieľajú zástupcovia Stephen F. Austin State University a So-
uth Dakota State University z USA, Hong Kong Baptist University a dánska Aarhus University. 
Časopis vychádza ako štvrťročník a jeho elektronická podoba je dostupná na stránke www.jofcp.
org. 

V rámci programu ERASMUS sa pripravujú výmenné pobyty študentov a pedagógov s part-
nermi v Španielsku, Taliansku, Rakúsku a Nemecku. Ústav politických vied spoločne s part-
nermi z USA a Nemecka zároveň na jar 2011 predloží návrh spoločného študijného programu 
bakalárskeho stupňa v rámci programu ATLANTIS. 

Medzi ďalšie pracoviská, s ktorými ma ústav nadviazanú medzinárodnú spoluprácu, patria 
The Academy of State and Social Construction under the President of the Republic of Uzbekis-
tan a North-West Academy of Public Administration v Ruskej federácii, Moskovská mestská or-
ganizácia Všeruského odborového zväzu vzdelávania alebo univerzita v španielskom Alicante. 

Ústav politických vied Paneurópskej vysokej školy má za sebou prvý rok existencie. Záujem 
študentov, pedagógov a vedenia vysokej školy o politológiu a jej rozvoj na Paneurópskej vy-
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sokej škole sú sľubným predpokladom na to, aby sa ústav zaradil k moderným a dynamicky sa 
rozvíjajúcim pracoviskám v oblasti spoločenských vied na Slovensku. Veríme, že keď budeme 
po čase na stránke tohto časopisu Ústav politických vied Paneurópskej vysokej školy hodnotiť, 
tieto slova sa potvrdia. 

Rudolf Kucharčík


