Na najlepšom ročníku Mini-Erasmu sa podieľala aj PEVŠ
PEVŠ sa zapojila do ďalšieho ročníka informačného programu Mini-Erasmus, ktorý sa konal 21.
– 23. novembra a ponúkol stredoškolákom zo Slovenska príležitosť stať sa poslucháčmi vysokej
školy so všetkým, čo k tomu patrí. Trojdňového pracovného a spoločenského programu sa
zúčastnilo 80 stredoškolákov pod vedením 13 tútorov z radov súčasných študentov PEVŠ.
Tento rok bol podľa slov organizátora Mini-Erasmu, občianskeho združenia Future Generation
Europe, najväčší záujem spomedzi 6 zúčastnených vysokých škôl práve o PEVŠ, ktorá pripravila
aj pre tento ročník pestrý program, do ktorého sa zapojili všetky fakulty PEVŠ. Účastníci MiniErasmu si na Fakulte práva vypočuli prednášky napríklad z ústavného, európskeho,
medzinárodného a pracovného práva, na Fakulte ekonómie a podnikania si preverili svoje
vedomosti na prednáškach z matematiky či podnikovej ekonómie a financií. V Mediálnom
centre Fakulty masmédií sa dozvedeli niečo o práci v TV, fotografickom a rozhlasovom štúdiu
a o tvorbe dizajnérskych projektov. Fakulta informatiky pre študentov pripravila praktické
ukážky virtuálnej a rozšírenej reality a prehliadku v slovenskom vysokoškolskom prostredí
jedinečných laboratórií IT a načrtla základy programovania. Fakulta psychológie predstavila
niektoré oblasti z odboru psychológie.
Novinkou tohto ročníka Mini-Erasmu boli prednášky úspešných absolventov PEVŠ, ktorí sa
podelili o svoje skúsenosti z praxe. Stredoškoláci tak mali možnosť presvedčiť sa, že absolventi
s diplomom z PEVŠ nemajú problém uplatniť sa na trhu práce. Mgr. Matúš Jarolín, autor
projektu Mini-Erasmus a absolvent Fakulty práva PEVŠ sa o tomto ročníku vyjadruje s
nadšením: "Som nadšený z tohto ročníka Mini-Erasmu, v ktorom sme mali možnosť

zaradiť nové prvky ako výstavu príležitostí Networking Night či diskusie s absolventami
"čo po škole". V mene organizácie Future Generation Europe môžem potvrdiť, že išlo o
najlepšie kolo vôbec a to úrovňou prípravy ako aj vnímaním účastníkmi." Viac informácií
o projekte je TU.
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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.

