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Minister školstva potvrdil rozhodnutie Akreditačnej komisie o akreditácii PEVŠ
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, potvrdil svojím podpisom zo dňa 8.
júna 2016 rozhodnutie Akreditačnej komisie priznať PEVŠ právo poskytovať vysokoškolské
vzdelanie na všetkých 5 fakultách v súlade s doteraz platnou akreditáciou. V zmysle tohto
rozhodnutia budú Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania a Fakulta
psychológie oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie na 1., 2. a 3. stupni štúdia, Fakulta
informatiky na 1. a 2. stupni štúdia. Habilitačné a inauguračné konanie bude prebiehať aj naďalej
na Fakulte práva a na Fakulte masmédií.
Paneurópska vysoká škola (ďalej PEVŠ) požiadala Akreditačnú komisiu (poradný orgán vlády SR)
o komplexnú akreditáciu, ktorá prebiehala v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
od 1. 3. 2015. Obhájila v nej všetky existujúce akreditácie na všetkých svojich 5 fakultách
v príslušných bakalárskych, magisterských, inžinierskych, doktorandských študijných
programoch, vrátane bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte práva a potvrdila
postavenie vysokej školy.
PEVŠ získala komplexnú akreditáciu na jestvujúcich 20 študijných programov v dennej
a externej forme. Na Fakulte práva bolo akreditovaných 6 študijných programov, na Fakulte
ekonómie a podnikania 3 študijné programy, na Fakulte masmédií 5 študijných programov, na
fakulte psychológie 4 študijné programy a na Fakulte informatiky to sú akreditované 2 študijné
programy.
Rektor PEVŠ, prof., JUDr. Ján Svák, DrSc. považuje rozhodnutie ministra za dobrú správu pre
školu. Je presvedčený, že prostredníctvom jej skúseného a kompetentného vedenia je PEVŠ
schopná zodpovedne a dynamicky kontrolovať kvalitu vzdelávacej a vedeckej práce a zlepšovať
celkovú úroveň vzdelávania a služieb poskytovaných študentom. Ako ďalej dodáva: „Naším
cieľom bolo nielen obhájiť študijné programy fakúlt, ale čo najviac sa priblížiť k nášmu
strednodobému cieľu stať sa vysokou školou univerzitného typu. Nakoľko máme tento cieľ na
základe výsledkov komplexnej akreditácie na dosah, o to viac sa tešíme a ceníme si výsledky
získané spoločným úsilím vedenia, pedagógov a zamestnancov školy. Študenti tak majú možnosť
vybrať si aj naďalej pre svoje štúdium zo širokého vzdelávacieho portfólia akreditovaných
programov PEVŠ, ktoré obohacujeme o nové zamerania a vzdelávacie programy aj v novom
akademickom roku.“
Akreditačná komisia v Hodnotiacej správe komplexnej akreditácie konštatovala, že PEVŠ
zaznamenala v hodnotenom období pozitívny vývoj vo všetkých ťažiskových oblastiach svojej
činnosti. Usiluje sa napĺňať dlhodobý koncepčno-strategický dokument na roky 2014 – 2019, má
vypracovaný návrh vnútorného systému monitorovania a zabezpečenia kvality vzdelávania. Ako
súkromná škola je znevýhodnená pri získavaní veľkých výskumných grantov.

PEVŠ je súkromnou vysokou školou s najvyšším počtom študentov. Jej poslaním je poskytovať
kvalitné vysokoškolské vzdelanie, realizovať vedecké bádanie, tvorivú umeleckú činnosť
a zabezpečovať získanie, uplatňovanie a šírenie poznatkov v medzinárodnom meradle. Vysoká
škola má uzatvorených 64 partnerstiev v programe ERASMUS + a 20 bilaterálnych partnerstiev
v tretích krajinách, zároveň je aktívna v 3 medzinárodných združeniach univerzít. Materiálnotechnické zabezpečenie PEVŠ a jej súčastí má porovnateľnú kvalitu s európskym štandardom.

Kontakt na hovorcu:
Mgr. Jana Gemeranová
Tel: +421 917 341 742
jana.gemeranova@paneurouni.com

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.

