
 

 

 

Fakulta informatiky PEVŠ otvára špecializované kurzy na zvýšenie IT 

zručností  
 
Fakulta informatiky PEVŠ otvorí v letnom semestri 2016/17 pilotný projekt celoživotného 

vzdelávania pre študentov a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je 

zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej 

konkurencieschopnosti na trhu práce.  

Fakulta informatiky otvorí od 15. februára 2017 kurzy s nasledovným zameraním: 

 Počítačové siete 

 Programovanie GUI v Jave 

 Dizajn a testovanie použiteľných rozhraní 

 Virtuálna a rozšírená realita 

 Riadenie podnikovej informatiky 

 Procesné riadenie 

 Trendy v IKT 

Kurzy IT sa budú konať na PEVŠ, Fakulta informatiky, v Petržalke na Tematínskej 10 (pri 

Draždiaku). Vyučovať sa bude v blokoch po 4 až 6 hodinách, spolu 24 hodín predovšetkým 

v sobotu, nakoľko predpokladáme záujem aj pracujúcich študentov. Záujemcovia o štúdium sa 

môžu prihlásiť prostredníctvom online prihlášky. 

Výsledkom kurzu bude okrem zisku vedomostí v atraktívnom a perspektívnom IT odbore aj 

certifikát Akademického holdingu. Certifikát získajú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú 

záverečný test. Študenti, ktorí získajú horšie ohodnotenie a budú mať záujem o certifikát, sa 

budú môcť prihlásiť na niektorý z ďalších termínov skúšky. 

Cena za kurz: 

1. Fixná suma za kurz platená vopred je 99 eur bez poplatku za test a certifikát v prípade, ak 

absolvent o test a certifikát neprejaví záujem. 

2. Fixná suma za kurz platená vopred je 99 eur plus 69 eur za test a certifikát, ktorý získajú 

len úspešní absolventi testu. V cene je jeden opravný termín. 

Absolventovi kurzu, ktorý sa následne prihlási na riadne štúdium na FI PEVŠ, budú 

certifikované kurzy zohľadnené pri predmetoch riadneho štúdia. 

 
Kontakt na hovorcu: 
Mgr. Jana Gemeranová 
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com 
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Fakulta informatiky PEVŠ, založená v roku 2008, je jedinou súkromnou fakultou na Slovensku so 
zameraním na Aplikovanú informatiku. Reflektuje na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a tomu 
prispôsobuje aj učebné plány, ktoré sú vytvorené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami pre 
získanie teoretických a praktických odborných vedomostí a zručností. Vzhľadom na skutočnosť, že 
informačné technológie sa stávajú súčasťou rôznych odborov, študenti informatiky si môžu rozšíriť svoje 
vedomosti a zručnosti taktiež v oblastiach práva, ekonómie a podnikania, masmédií a psychológie, a to 
formou výberu predmetov na iných fakultách, alebo súbežného štúdia na inej fakulte PEVŠ. Fakulta 
informatiky má k dispozícii najmodernejšie laboratória a počítačové učebne s moderným technickým 
vybavením.  
 

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. Má 20 akreditovaných študijných programov 

vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom 

v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Škola 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 medzinárodné partnerstvá s ďalšími šesťdesiatimi univerzitami. V súčasnosti 

študuje na škole 2 811 študentov. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo 

štúdium viac ako 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa 

fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na 

popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HODLING.  

 


