Pozvánka PEVŠ
Bratislava,. 21. 3. 2016

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) si vás dovoľuje pozvať na vedecký
seminár Migrácia a zdravie očami psychológie. Podujatie sa koná 13. apríla 2016 o 9.00
hod. na PEVŠ, Tomášikova 20, Aula Magnum (1. posch.)
Vedecký seminár „MIGRÁCIA A ZDRAVIE OČAMI PSYCHOLÓGIE“, je vedený popredným
rakúskym expertom v psychológii zdravia, Prof. Walterom Rennerom, PhD., ktorý sa
téme migrácie a multikulturality venuje viac ako 20 rokov. Seminár je zameraný na
teoretické koncepty akulturácie a posttraumatického stresu a na konkrétne výskumy
a psychoterapeutické skúsenosti s rozličnými skupinami utečencov a žiadateľov o azyl.
Prezentované tu budú aj výsledky spoločnej rakúsko-nemecko-slovenskej komparatívnej
štúdie, zameranej na psychologické pozadie postojov k téme utečencov z prelomu rokov
2015 - 2016.

Prof. Renner, PhD. je vysokoškolský pedagóg na Ústave klinickej psychológie
Paneurópskej vysokej škole a v Rakúsku registrovaný klinickým psychológom s praxou
v behaviorálnej terapii.

Diskusiu bude moderovať PhDr. Andrej Findor, PhD. z Ústavu európskych štúdií a
medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave, kde sa venuje skúmaniu nacionalizmu, občianskej
angažovanosti a politickej komunikácie.
Seminár je určený psychológom, záujemcom a odborníkom z akademickej sféry,
doktorandom a študentom, odborníkom z neziskového sektora a žurnalistom. Vstup na
seminár je voľný, prednáška a diskusia budú tlmočené.
RSVP: prosím o potvrdenie účasti novinárov do 12. apríla mailom alebo telefonicky.
Kontakt na hovorcu:
Mgr. Jana Gemeranová
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com
________________________________________________________________________________________________

Fakulta psychológie PEVŠ, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Má
akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske a magisterské (Bc., Mgr.)
v študijnom odbore psychológia a doktorandské (PhD.) v študijnom odbore pedagogická a školská
psychológia. V mesiaci február 2016 bolo Fakulte psychológie priznané MŠVVŠ SR právo udeľovať
akademický titul Magister absolventom v študijnom programe psychológia. Poslaním fakulty je kvalitná
teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu
z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci
celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“, stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy
psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.
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.

