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Paneurópska vysoká škola získala akreditáciu na nový študijný program
Psychológia
Ministerstvo školstva SR udelilo začiatkom roka 2016 Paneurópskej vysokej škole akreditáciu na
nový študijný program Psychológia v magisterskom stupni štúdia. Ide o atraktívny odbor
umožňujúci absolventovi získať kvalifikáciu, s ktorou môže vykonávať špecializáciu psychológa
ako aj pokračovať v štúdiu v tejto špecializácii.
Paneurópska vysoká škola otvára od akademického roka 2016/2017 štúdium v novom študijnom
programe Psychológia v dennej forme v štandardnej dĺžke štyri semestre. Niektoré predmety
sa vyučujú v anglickom jazyku. Súčasťou programu je aj povinná odborná prax poslucháčov
v rozsahu 80 hodín.
Študijný program Psychológia je obsahovo zostavený tak, aby v plnej miere reflektoval
požiadavky praxe. Je koncipovaný v súlade s opisom študijného odboru Psychológia pre druhý
stupeň štúdia(Mgr.) a orientovaný na tri hlavné domény:
• klinickú psychológiu a psychológiu zdravia,
• pracovnú a organizačnú psychológiu,
• školskú a edukačnú psychológiu.
Študijný plán má v každej doméne jeden „nosný“ predmet, na ktorý ďalej nadväzuje predmet
zameraný na psychologické metódy v danej oblasti. Ich výber vzájomne nekoliduje a poslucháč si
môže zvoliť predmety zo všetkých troch domén. Vedomosti a zručnosti sa tým budú účelne
prelínať ako dve stránky odbornej kompetencie budúceho psychológa.
Profesorka PhDr. Marina Mikulajová, PhD., vedúca Ústavu klinickej psychológie a garantka
nového študijného programu, vidí jeho význam pre budúcich absolventov najmä v možnosti
voľby profesie a zamerania v akejkoľvek oblasti psychologickej teórie a praxe ako aj v
pokračovaní v doktorandskom štúdiu (PhD.). Ako ďalej dodáva: „ absolventi budú pripravení na
praktickú aj vedecko-výskumnú profesionálnu dráhu a v oboch sférach dokážu uplatňovať etické
princípy svojej profesie.“
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom
odbore Psychológia alebo magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických
predmetov
v študijnom
programe
Psychológia
v kombinácii
s ďalším
akademickým/profesijným/umeleckým predmetom.
Okrem nového akreditovaného študijného programu Psychológia v internej forme, môžete na
Fakulte psychológie PEVŠ študovať aj magisterský stupeň študijného programu Školská
a pracovná psychológia v externej forme.

Termín podania prihlášok do 2. kola prijímacích pohovorov na bakalársky stupeň štúdia je na
Fakulte psychológie do 30. apríla. Na magisterský stupeň sa môžu uchádzači hlásiť do 30. júna
2016.
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Fakulta psychológie PEVŠ, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Má
akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske, 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.

