Podľa Výročnej správy ministerstva školstva mala PEVŠ v roku 2015
najviac doktorandov
Najvyšší podiel doktorandov z počtu študentov súkromných vysokých škôl mala v roku 2015
Paneurópska vysoká škola (5,98 %), uvádza sa vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za
rok 2015. Výročná správa o stave vysokého školstva vydaná v auguste 2016 Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR hodnotí stav a činnosť verejných a súkromných vysokých
škôl a hospodárenie verejných vysokých škôl za rok 2015.
V akademickom roku 2015/16 poskytovalo vysokoškolské štúdium 20 verejných, 3 štátne, 13
súkromných a 6 zahraničných vysokých škôl s 370 študijnými odbormi v 3 stupňoch štúdia. Ako
sa uvádza vo výročnej správe ministerstva mala Paneurópska vysoká škola (PEVŠ)
v doktorandskom stupni štúdia najvyšší počet doktorandov zo všetkých súkromných
vysokých škôl, pôsobiacich na Slovensku. Podľa vyjadrenia rektora, prof. JUDr. Jána Sváka,
DrSc., považuje PEVŠ doktorandov za významný prínos pre školu. Ako ďalej rektor uvádza:
„doktorandi sú zapojení do pedagogického procesu, vedú vlastné projekty a aktívne sa
zúčastňujú vedecko-výskumnej činnosti školy“.
K 31. 10. 2015 bol celkový počet študentov na verejných a súkromných vysokých školách
158 659. V počte študentov došlo k medziročnému poklesu 9,56 %. Maximálny počet
novoprijatých študentov na verejné vysoké školy bol v roku 2006 (57 319) a v roku 2008 na
súkromné vysoké školy (11 840). Vysokoškolské štúdium v akademickom roku 2015/16 riadne
ukončilo 56 737 študentov. O štúdium sa uchádzalo 45 597 uchádzačov, ktorí spolu
s cudzincami podali 83 532 prihlášok. Ide o najnižší počet prihlášok za posledné roky. Na
vysoké školy sa v minulom akademickom roku zapísalo 38 048 študentov. Na PEVŠ študovalo
v minulom akademickom roku 2811 študentov, čo je len minimálny pokles oproti roku
predchádzajúcemu.
Zásadný rozdiel medzi verejnými a súkromnými vysokými školami je vo financovaní. Hlavným
zdrojom financovania verejných vysokých škôl sú dotácie zo štátneho rozpočtu na štúdium, na
štipendiá pre doktorandov, ubytovanie, stravovanie, športovú a kultúrnu činnosť. Oproti
súkromným vysokým školám, ktoré majú finančné zdroje v zásade len zo školného od
študentov, sú verejné vysoké školy vo výhode aj v získavaní finančných prostriedkov
z národného programu rozvoja vedy a techniky, Oficiálnej rozvojovej pomoci, Zabezpečenia
mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania, z prostriedkov EÚ a z ďalších programov a dotácií.
Výročná správa uvádza aj ukončenie komplexnej akreditácie v roku 2015 na 22 vysokých
školách. Jednej súkromnej vysokej škole boli odobrané oprávnenia a jedna verejná získala
status vysokej školy univerzitného typu. PEVŠ bola jednou z dvoch súkromných vysokých škôl,
ktorá obhájila všetky existujúce akreditácie na všetkých svojich fakultách v príslušných

bakalárskych, magisterských, inžinierskych,
a potvrdila postavenie vysokej školy.
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V závere výročnej správy sa uvádza, že viaceré vysoké školy upúšťajú od overovania
predpokladov na vysokoškolské štúdium a študentov prijímajú bez prijímacích pohovorov.
V priebehu prvých 2 rokov štúdia zanechá štúdium takmer tretina študentov alebo je z neho
vylúčená, na jednej škole dokonca viac ako 40 %. Za vysokou neúspešnosťou ministerstvo vidí
nedostatočné informovanie a nedostatočnú orientáciu na potreby študenta na prekonanie
problémov počas štúdia.
PEVŠ aktuálnemu nepriaznivému trendu predchádza informovaním uchádzačov ako aj svojich
študentov prostredníctvom kontaktného centra s vyškolenými pracovníkmi, ktorí sa venujú
špeciálne uchádzačom o štúdium. Tým sú venované aj odborné prednášky a prezentácie na
stredných školách či dni otvorených dverí, kde o každej fakulte informujú aktuálni študenti.
PEVŠ je zapojená aj do projektu Mini-Erasmus. Stredoškoláci si môžu počas niekoľkých dní na
vybranej vysokej škole vyskúšať pravý vysokoškolský život. O tom, že PEVŠ má k študentom
individuálny prístup svedčí fakt, že v minulom akademickom roku školu opustilo po 1. roku
necelých 5 % študentov a medzi 2. a 3. ročníkom sme dokonca zaznamenali nárast
prekračujúci 13 %, čo spôsobil príchod nespokojných študentov z iných vysokých škôl.
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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.

