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Akademický vzdelávací holding predstavil nové smerovanie a víziu
Vlastníci a hlavní predstavitelia Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny Akademického holdingu
predstavili v utorok, 6. 9., na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave výkonnému vedeniu
vysokých škôl a akademickým funkcionárom novú víziu, stratégiu a ciele.
Strategickú poradu členov vzdelávacieho holdingu viedli Ing. Radan Jűnger, predseda
predstavenstva Akademickej aliancie a člen Rady vlastníkov, doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.,
člen dozornej rady Akademickej aliancie a člen Rady vlastníkov a Ing. Michal Kurka, LL.M., člen
predstavenstva Prosperita holdingu, a.s. a člen Rady vlastníkov. S grantovou činnosťou v oblasti
vedy a výskumu zoznámil prítomných Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D, kvestor Paneurópskej
vysokej školy.
Vrcholoví predstavitelia Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ), Vysokej školy podnikania a práva
(VŠPP) a Vysokej školy obchodnej v Prahe (VŠO) sa oboznámili s ďalším smerovaním všetkých
škôl, ako aj návrhom nutných zmien a transformácie s cieľom uspieť na československom ale aj
globálnom trhu vzdelávania. Okrem predstáv o inovácii vzdelávacieho portfólia skupiny s
dôrazom na ich vysokú pridanú hodnotu a uplatniteľnosť absolventov v praxi mali prítomní
možnosť zoznámiť sa s obchodným plánom skupiny, spôsobom koordinácie výskumu a
publikačnej činnosti vrátane fungovania nezávislej Grantovej agentúry Akademickej aliancie, ako
aj s inovatívnymi metódami náboru nových študentov či poskytovanými službami.
V čom spočíva nové smerovanie holdingu a ako ho prijali jeho členovia sa vyjadril Radan Jűnger:
„Akademický holding reaguje na transformáciu ekonomiky a spoločnosti a na dynamiku týchto
zmien. Kde ostatní vidia krízu, a naozaj sme svedkami krízy „tereziánskeho“ školstva, my vidíme
veľkú príležitosť, pretože naopak, potreba a význam vzdelávania rastie. Musí však ísť o
SMART (CHYTRÉ) VZDELANIE s revolučnými zmenami vzdelávacích procesov, ktoré budú stačiť
dynamike zmien trendov a profesií v nasledujúcich rokoch. Členovia sú si vedomí, že v prvom rade
je potrebné zmeny, ktoré prichádzajú, pochopiť, ďalším prispôsobiť sa a nakoniec vytvoriť nový
systém vzdelávania.“
V diskusii sa pozvaní hostia vyjadrili k jednotlivým bodom programu a prezentovali svoje názory
a pripomienky, o ktorých mali príležitosť sa porozprávať aj na večernom neformálnom posedení.
Najvyšší predstavitelia škôl Akademického holdingu využili stretnutie aj na vzájomné
spoznávanie a výmenu názorov a skúseností vo svojich vzdelávacích inštitúciách.
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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 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.

