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KOMU JE PROGRAM URČEN?
Tříletý bakalářský obor Politologie a veřejná politika je určen 
studentům, kteří se zajímají o tvorbu a fungování veřejné politiky 
v jejím politickém kontextu. Jeho absolventi najdou uplatnění 
v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových or-
ganizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu 
v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména 
Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké 
škole v České republice či v zahraničí.

CO BUDETE STUDOVAT?
Studijní program, který společně zajišťují IPS a ISS FSV UK, před-
stavuje kombinaci dvou standardních přístupů ke studiu politiky. 
Zatímco politologie se zabývá politikou ve smyslu polity a politics, 
jinak řečeno politickými režimy a systémy, studium veřejné politiky 
se věnuje policy, tedy vlastnímu obsahu politiky. Tyto tři vzájemně 
propojené aspekty politiky však přes umělé disciplinární oddělování 
tvoří vzájemně provázený systém. Cílem programu je nabídnout 
studentům komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřej-
né politiky. Zároveň je připravuje na to, aby se  stali odborníky 
v jednotlivých veřejných politikách (zdravotní, vzdělávací, sociální, 
environmentální, atd.).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích 
zkoušek Scio a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních 
předpokladů (OSP). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se ucha-
zeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu. 
Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu 
OSP a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného 
děkanem pro  daný obor pro akademický rok 2015/2016.

Přihlášky ke studiu se podávají do 28. února 2015.
Testy OSP Z se konají: 13. prosince 2014, 7. února 2015, 14. března 
2015, 11. dubna 2015 a 8. května 2015. Bližší informace o Národních 
srovnávacích zkouškách získáte na www.scio.cz/nsz, telefonicky 
na čísle 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz.
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