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Paneurópska vysoká škola je partnerom Svetového pohára v lyžovaní
Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je partnerom Svetového pohára v lyžovaní žien, ktorý sa
uskutoční v Jasnej tento víkend. Študenti a doktorandi Fakulty psychológie PEVŠ sa na dva dni
stanú súčasťou dobrovoľníckych tímov, ktoré budú pomáhať riešiť krízové situácie medzi
dobrovoľníkmi pri príprave a počas náročného podujatia po fyzickej aj psychickej stránke.
Vrcholové lyžiarske podujatie, ktorého je PEVŠ partnerom, sa vracia na Slovensko po 32 rokoch.
V dňoch 5. a 6. marca 2016 budú pod Chopkom súťažiť ženy v alpských disciplínach v obrovskom
slalome a špeciálnom slalome. V sobotu je na programe obrovský slalom a v nedeľu slalom.
Slovensko budú reprezentovať naše úspešné lyžiarky Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová,
ambasádorka podujatia.
Študenti a doktorandi Fakulty psychológie PEVŠ odchádzajú do Jasnej už dnes, 2. marca. Po
večernom školení sa začnú venovať aktivitám, pre ktoré boli na podujatie vyslaní. Zástupcovia
Tatranského okrášľovacieho spolku, s ktorým zatvorila PEVŠ memorandum o dlhodobej
spolupráci, zaradia študentov do tímov, kde budú pôsobiť ako spojky medzi supervízormi a
členmi tímov. Krízové situácie, ktoré často pri podávaní vysokých výkonov v časovom strese
vznikajú, budú konzultovať a riešiť so supervízormi, prípadne ich nadriadenými.
Pre študentov psychológie je to dobrá príležitosť na získanie skúseností v odbore, ktorý študujú,
z pohľadu PEVŠ ide o ďalšiu pridanú hodnotu pre študentov a to prepojenie teoretických
vedomostí s praktickými zručnosťami.
Viac o svetovom pohári na: www.worldcupjasna.sk
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Fakulta psychológie PEVŠ, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Má
akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske a magisterské (Bc., Mgr.)
v študijnom odbore psychológia a doktorandské (PhD.) v študijnom odbore pedagogická a školská
psychológia. V mesiaci február 2016 bolo Fakulte psychológie priznané MŠVVŠ SR právo udeľovať
akademický titul Magister absolventom v študijnom programe psychológia. Poslaním fakulty je kvalitná
teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu
z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci
celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“, stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy
psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.
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.

