Paneurópska vysoká škola pozýva uchádzačov o štúdium
na Európsky veľtrh vzdelávania GAUDEAMUS NITRA 2016
(Bratislava, 30. september 2016) Paneurópska vysoká škola sa zúčastní IV. ročníka Európskeho
veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2016, ktorý sa koná 4. 5. 10. 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne G. Študenti PEVŠ predstavia
záujemcom o štúdium študijné programy a zamerania orientované na prax. Pre verejnosť bude
veľtrh otvorený počas oboch dní od 9 do 16 hodiny.
Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ) predstavia na veľtrhu GAUDEAMUS v Nitre jeho študenti,
ktorí návštevníkom povedia vlastný príbeh a skúsenosť, prečo si pre štúdium vybrali práve
PEVŠ a ako v nej funguje študentský život. Informovať budú o možnostiach štúdia na 5
fakultách s 20 akreditovanými študijnými programami v moderných priestoroch s kvalitným
technickým vybavením ako aj o benefitoch štúdia na jednej z prvých súkromných vysokých škôl
na Slovensku.
V stánku (3. sprava od hlavného vchodu) sa bude prezentovať PEVŠ spoločne s ďalšími členmi
Akademického holdingu, najväčšej Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny, do ktorej patria aj
Vysoká škola podnikání a práva (Praha, Brno, Ostrava) a Vysoká škola obchodní (Praha).
Návštevník, ktorý sa v stánku Akademického holdingu zapojí do súťaže, môže získať niektorú
z atraktívnych cien:
tablet
- vyhliadkový let malým dopravným lietadlom pre 3 osoby
- celoročnú permanentku na domáce zápasy strieborného vysokoškolského
hokejového tímu Paneuropa Kings

Aký význam vidí PEVŠ v účasti na podobných podujatiach odpovedá Zuzana Ihnátová,
riaditeľka marketingu PEVŠ: „V situácii, keď je medziročný pokles študentov na slovenských
vysokých školách takmer 10 % a pri súčasnej konkurencii vysokých škôl, je každé verejné
porovnanie kvalít vzdelávacích inštitúcií pre nás vítanou formou prezentovania sa ako
aj náboru študentov. Účasťou v Nitre naša prezentácia na veľtrhoch vzdelávania nekončí.
Záujemcovia o štúdium nás nájdu aj na najväčšom veľtrhu vzdelávania na Slovensku
Akademia&VAPAC v Bratislave od 11. do 13. októbra, na veľtrhoch Gaudeamus v Brne, 1. až 4.
novembra či v Prahe 25. až 26. januára.“ Budúcich vysokoškolákov plánuje Paneurópska vysoká
škola zaujať svojou ponukou aj na putovnej výstave Kam na vysokú, ktorá sa uskutoční

v mestách Trnava, Trenčín, Žilina (31.1. – 2.2.) a v Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach(7. 2. –
9. 2.)
Na veľtrhu bude ponúkať svoje vzdelávacie programy ďalších 235 univerzít, vysokých škôl,
fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a svoju ponuku predstavia aj vzdelávacie
inštitúcie z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Nemecka, Poľska a Číny.
Podujatie poskytne návštevníkom komplexné informácie, poradenstvo a sprievodný program
(prednášky vysokých škôl) bezplatne.

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. 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 2014/2015 úspešne ukončilo štúdium takmer
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.

