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Mediálne centrum PEVŠ nadviazalo spoluprácu s portálom aktuality.sk
Mediálne centrum Fakulty masmédií PEVŠ nadviazalo spoluprácu so spravodajským portálom
aktuality.sk. Študenti Fakulty masmédií sa na príprave diskusných relácií podieľajú od marca
2016.
V Online diskusii s čelnými predstaviteľmi biznisu na tému - Čo by mala nová vláda urobiť pre
zlepšenie podnikateľského prostredia?- radili biznismeni nastupujúcej vláde. Išlo o prvú zo série
pripravovaných diskusných relácií, na ktorej sa študenti podieľali. Organizátorom diskusie bolo
Združenie podnikateľov Slovenska, partnermi: Slovak Business Agency, Deloitte, Nadácia F. A.
Hayeka a Aktuality.sk a rečníkmi Matúš Pošvanc (riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka), Ján Oravec
(prezident Združenie podnikateľov Slovenska), Jozef Špirko (viceprezident Republikovej únie
zamestnávateľov) a Ivan Lužica (spoločnosť Deloitte ).
Čo presne študenti Mediálneho centra robia hovorí ich pedagogička, Mgr. Art. Mgr. Jana Žjak,
PhD: "Mediálne centrum technicky zabezpečuje živý prenos a študenti Fakulty masmédií pracujú
ako švenkri, zvukári, strihači a režiséri. Študenti mali možnosť vyskúšať si online strih so
streamom počas školských akcií, ale je to prvýkrát, čo prekračujeme hranice školského YouTube
kanála a spolupracujeme s profesionálnym subjektom. Čo si myslím, že je najväčší prínos je fakt,
že študenti majú priamy dotyk s profesionálnou situáciou, ale na domácom teréne. Táto a
podobné skúsenosti im umožňuje jednoduchšie sa uplatniť. Pracujú s istotou, ale zároveň cítia
profesionálnu zodpovednosť. Na prvom vysielaní zo série prenosov to išlo výborne. Som rada, že
to, čo ich učíme, dokážu uplatniť v praxi."
link: http://www.aktuality.sk/clanok/325545/online-diskusia-podnikatelske-prostredie-azamery-novej-vlady/
a YT: https://www.youtube.com/watch?v=CR-qBO2E1lo
Kontakt na hovorcu:
Mgr. Jana Gemeranová
Tel: +421 917 341 742, jana.gemeranova@paneurouni.com
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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. 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.

