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PEVŠ sa zapojila do projektu Mini-Erasmus
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je partnerom celoslovenského študentského projektu MiniErasmus. Študenti stredných škôl z celého Slovenska si počas prvého aprílového týždňa vyskúšali
život vysokoškolákov na vybranej fakulte PEVŠ.
PEVŠ si vybralo 69 študentov, z toho približne polovica mimobratislavských. Na Fakulte práva
bolo 18 študentov, na Fakulte masmédií 13 študentov, 12 študentov na Fakulte ekonómie
a podnikania, rovnaký počet na Fakulte psychológie a Fakulta informatiky mala na prednáškach
14 študentov. Od rána do popoludňajších hodín trávili študenti čas na prednáškach, večerný
program si mohli vybrať z atraktívnych podujatí od jazdy na motokárach, cez návštevy
kultúrnych predstavení až po večernú prehliadku mesta. Okrem prezentačných darčekov si zo
sebou odnesú najmä užitočnú skúsenosť. Stredoškoláčka, Sabina Struhárová, ktorá sa si vybrala
Fakultu psychológie PEVŠ si projekt pochvaľuje: „Úžasný projekt, veľa sme sa naučili a dozvedeli,
zažili sme veľa zábavy a samozrejme ho odporúčam každému stredoškolákovi.“
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Projekt Mini-Erasmus bol inšpirovaný vysokoškolským projektom ERASMUS. Študenti stredných
škôl majú možnosť vybrať si na základe svojich preferencií zo zoznamu vysokých škôl, ktoré sú
partnermi projektu. V súčasnosti sú to okrem Paneurópskej vysokej školy aj Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica, STU Bratislava, Ekonomická univerzita a Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra a Univerzita Cyrila Metoda, Trnava.
Zapojené vysoké školy študentom zabezpečujú aj ubytovanie a sprievodný program mimo
akademickej pôdy.
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Projekt Mini-Erasmus vznikol v roku 2015, opakuje sa dvakrát ročne a v súčasnosti je doň
zapojených približne 500 študentov slovenských stredných škôl. Počas týždňa stredoškoláci
navštevujú prednášky na fakultách, kde by chceli študovať, majú možnosť zistiť, ako sú so
štúdiom spokojní súčasní študenti, získať domáce i medzinárodné kontakty, poradiť sa, akú
špecializáciu či odbor si vybrať.
Riaditeľka odboru obchodu a marketingu PEVŠ, PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD. uvádza dôvody, pre
ktoré škola do projektu išla: „Projekt Mini-Erasmus umožňuje stredoškolákom na vlastnej koži
zažiť život na vybranej vysokej škole. Vyskúša si nielen výučbu, ale zoznámi sa aj so školskými a
mimoškolskými projektmi, rovnako tak aj s celkovou atmosférou, ktorá na škole panuje. Táto
skúsenosť mu pomôže rozhodnúť sa pre vysokú školu, ktorá ho bude zaujímať a baviť. Takže mu
vlastne uľahčíme dôležité životné rozhodnutie.“

Autorom projektu Mini-Erasmus je absolvent Fakulty práva PEVŠ, Matúš Jarolín, o organizáciu
a realizáciu sa okrem zapojených škôl stará občianske združenie Future Generation Europe. Čo
autora k myšlienke takéhoto projektu motivovalo? „Vďaka projektu Mini-Erasmus majú
stredoškoláci z celého Slovenska možnosť zažiť reálne prednášky a semináre na svojom
vysnívanom odbore. Projekt tak dáva účastníkom jedinečnú príležitosť vidieť svoju potenciálnu
budúcnosť už v predstihu. Vysoké školy majú taktiež príležitosť odprezentovať svoje fakulty a
spôsob výučby.“
Pozrite si krátke video, ktoré pre súkromnú televíziu nakrútili študenti Fakulty masmédií PEVŠ
http://www.infovojna.sk/stredoskolaci-na-univerzite
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a
má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ
disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu.
Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými
inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi
univerzitami. Má 20 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského
štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj
habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku našej školy do konca akademického roka 2014/2015
úspešne u nás ukončilo štúdium takmer 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a
ratingovou agentúrou ARRA sa naše fakulty umiestňujú v ukazovateľoch atraktivity štúdia a vzdelanie na
popredných miestach.

