Pobyt na National University of Public Services
Národná univerzita verejnej služby (NUPS,
Maďarská: Nemzeti Közszolgálati Egyetem) je vyššia
vzdelávacia inštitúcia v Budapešti v Maďarsku.
Založená v roku 2012, je jednou z najmladších
univerzít v strednej a východnej Európe, avšak jej
fakulty ako bývalé nezávislé vysokoškolské inštitúcie
existovali oveľa skôr.
Univerzita bola oficiálne založená 1. januára 2012
zlúčením Univerzity národnej obrany Zrínyi Miklós
(fakulta vojenských vied a dôstojníckeho
vzdelávania), Policajnej akadémie (fakulty práva) a
Fakulty verejnej správy Corvinus Univerzita v
Budapešti (stáva sa Fakultou verejnej správy v
NUPS). Okrem týchto fakúlt zahŕňa NUPS inštitúcie,
ktoré fungujú ako vzdelávacie orgány a think-tanky, a
iniciuje svoju štvrtú schopnosť európskych a
medzinárodných štúdií.
Hlavným cieľom univerzity je vzdelávať budúcich
úradníkov verejnej správy, vojenských a policajných
dôstojníkov (prostredníctvom programov BA a MA) a rozvíjať zručnosti a know-how
súčasných členov verejnej služby (prostredníctvom programov ďalšieho vzdelávania). Okrem
toho NUPS funguje aj ako think tank pre verejnú službu (prostredníctvom doktorandských
programov, spoločných konferencií a individuálnych výskumných aktivít lektorov).
Fakulty:
-Fakulta vojenských vied a výcvik
dôstojníkov
-Policajná fakulta
-Fakulta verejnej správy
-Fakulta
medzinárodných a európskych štúdií
-Ústav výkonného vzdelávania a
ďalšieho vzdelávania
-Ústav riadenia katastrof
-Ústav národnej bezpečnosti
Každá z fakúlt má pridelenú inú
uniformu. K univerzite tiež patria dva
internáty.

Počas nášho pobytu sme patrili k Policajnej fakulte (faculty of law enforcement) táto fakulta
má pridelený vlastný internát, ktorý je nadštandardne vybavený, nový a okrem izieb tam sú aj
triedy na špeciálne kurzy pre policajtov. Väčšina prednášok a kurzov však prebieha vo
výučbovej budove, ktorá je tiež nová a mimoriadne dobre vybavená. Táto škola je na vysokej
úrovni, má vhodný vybavenie na efektívne vzdelávanie, kvalifikovaných učiteľov a v rámci
svojich fakúlt ponúka množstvo zaujímavých a užitočných predmetov.

Študenti počas štúdia absolvujú množstvo
exkurzii, kurzov a cvičení. Okrem toho k škole patrí aj plaváreň, posilňovňa, bežecké dráhy
a iné športové priestory, ktoré môžu študenti navštevovať. Učitelia, vedenie, ale aj personál
a koordinátori sú mimoriadne ústretový.
Pobyt na tejto škole bol pre nás veľmi príjemný, zaujímavý, a poučný.
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