USTVARJALCI SLOVENSKE IN EVROPSKE PRIHODNOSTI
Fakulteta za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) je ena izmed vodilnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, ki nudi široko interdisciplinarno znanje vsem, ki se želijo zaposliti v
javni upravi, mednarodnih organizacijah, kakor tudi v zasebnem sektorju, kjer so vedno dobrodošli strokovnjaki za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.
Študijski programi so sestavljeni iz edinstvenih predmetov, ki celostno pokrivajo področje ustavnega
prava, delovanja države in znotraj nje javne uprave.
Takih programov v Sloveniji ne pokriva nobena druga
fakulteta. Poleg tega fakulteta nudi številne obštudijske dejavnosti kot so poletne šole, možnost študija
v tujini v okviru programa Erasmus+, gostovanja tujih
strokovnjakov ... Fakulteta je del novo nastalega portala, ki združuje e-izobraževanje več fakultet in je razpoznaven pod imenom eUniverza. Na portalu se nahajajo videoposnetki predavanj, podporna literatura
in drugi študijski pripomočki.
Fakulteta ponuja odličen akademski zbor, ki študente uči kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja. Med

njimi so prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot so bivši
predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesorji, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v
drugih ključnih institucijah države in mladi, večinoma v
tujini izobraženi visokošolski kadri.
V kolikor želite študirati blizu domačega kraja in hkrati
pridobiti prvovrstno znanje s strani vodilnih slovenskih
in tujih strokovnjakov, ki vam bo služilo tako v osebnem
kot poslovnem življenju, je FDŠ vaša najboljša izbira.
Vse aktivnosti fakultete lahko spremljate na facebook
profilu Fakulteta za državne in evropske študije
(uradna spletna stran) in na twitterju @brdoFDS.
Več informacij: www.fds.si in na 040 740 500.
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Vpišite se na dodiplomski in podiplomski študij na lokacijah Brdo pri Kranju, Ljubljana, Maribor:
•
•
•
•

NOVO: visokošolski program Upravno pravo (tudi za dijake s poklicno maturo)
univerzitetni program Javna uprava (70 brezplačnih mest)
magistrski program Javna uprava (70 brezplačnih mest)
magistrski program Mednarodne in diplomatske študije (70 brezplačnih mest)

Informativni dan, 12. 2. 2016:
• v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11 (predavalnica P1) ob 12.00,
• na Brdu pri Kranju, Predoslje 39 (Oranžerija) ob 17.00 in
• v Mariboru, Črtomirova ulica 11 (velika predavalnica FDŠ) ob 17.00.
Prvi prijavni rok za dodiplomski študij: 5. 2.–4. 3. 2016
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