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Budúci právnici sa dnes na pôde PEVŠ stretli s veľvyslancom ČĽR
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky J.E. pán LIN Lin dňa 28. apríla
na pôde Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) prezentoval pred študentmi Fakulty práva PEVŠ
súčasnú úroveň spolupráce a jej ďalšie možnosti medzi Čínskou ľudovou republikou, Slovenskom
a ďalšími štátmi strednej a východnej Európy.
Veľvyslanec, pán LIN Lin, považuje spoluprácu medzi Čínou a Slovenskom za perspektívnu
a dôležitú. Čína má záujem a rozvíja všestranné vzťahy so Slovenskom a ďalšími 16 krajinami
východnej a strednej Európy v oblasti ekonomickej, hospodárskej, ale aj vo sfére vzdelávania,
vedy a výskumu, vo vývoji nových technológií a inováciách, ako aj v oblasti poľnohospodárstva,
rozvoja infraštruktúry či cestovného ruchu. Slovensko považuje za významného partnera aj
z dôvodu jeho pozície v rámci EÚ. Teší sa úspešnej spolupráci, ktorá sa rozvíja s PEVŠ.
PEVŠ nie je v spolupráci s Čínou nováčikom. V rámci rôznych aktivít s partnerskými inštitúciami
v Číne realizovala počas ostatných 5 rokov viacero spoločných projektov. V súčasnosti ako jediná
slovenská VŠ realizuje s Čínou projekt kreditovej mobility v programe ERASMUS+. Riaditeľ
odboru pre medzinárodné vzťahy, JUDr. Slavomír Rudenko, PhD., hodnotí spoluprácu
s partnermi z Číny: „ako ambicióznu a perspektívnu aj do budúcnosti, čoho dôkazom je aj záujem
pána veľvyslanca o aktivity našej vysokej školy.“
Študenti práva mali po skončení príhovoru veľvyslanca priestor na otázky. Zaujímali sa
o stanovisko Číny k nukleárnej bezpečnosti, medzinárodnej stabilite vo svete či obchodu. Otázky
smerovali aj na možnosti štúdia či pracovných stáží.

PEVŠ vytvára ako jediná na Slovensku priestor na štúdium študentom z Číny. Riaditeľ
Rudenko, ktorý sa práve vrátil z pracovného pobytu v Číne, kde bol pozvaný prednášať
na Univerzite Zhejiang Wanli v Ningbo, dopĺňa: „Pán veľvyslanec Lin osobitne vyzdvihol
skutočnosť, že PEVŠ je v súčasnosti jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá s
Čínou realizuje mobilitný projekt v programe Erasmus+, čo otvára nové možnosti pre
čínskych študentov. Vyjadril tiež presvedčenie, že doterajšie formy spolupráce sa budú
ďalej rozširovať, pričom diplomatické zastúpenie ČĽR je pripravené, v tomto procese
napomôcť.“
Kontakt na hovorcu:
Mgr. Jana Gemeranová
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com

Viac informácií o PEVŠ
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. Od roku 2014 je
členom česko-slovenského vzdelávacieho konzorcia Akademická aliance. 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.

