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Dne 27. maja 2011 se je dekanja VZŠCE odzvala povabilu rektorja in obiskala Panevropsko univerzo 

Apeiron v Banja Luki. 
 

 
 

Slika 1. Doc. dr. Zlata Felc v družbi gospoda Darko Uremovića, predsednika Upravnega odbora, in prof. dr. 

Rista Kozomara, rektorja Panevropske univerze Apeiron v Banja Luki. 
 

 
 
 

Panevropska univerza Apeiron je univerza za multidisciplinarne in virtualne študije. Je zasebna pedagoško- 

raziskovalna visokošolska ustanova, ki opravlja svojo dejavnost na osnovi akreditacije pri Ministrstvu za 

prosveto in kulturo Republike Srpske od leta 2007. 
 

Apeironov slogan je Šola evropskih znanj, zato v duhu Bolonjske reforme evropskega visokošolskega 

prostora izobražuje študente na multidisciplinarnih znanstvenih področjih, ki jih klasične univerze 

zanemarjajo. Upošteva evropsko dimenzijo raznolikosti ter izvaja študentu prijazen izobraževalni proces in 

principe vseživljenjskega učenja. 
 

Vizija Panevropske univerze Apeiron temelji na spoznanju, da potrebuje jugovzhodna in vzhodna Evropa 

nova znanja, saj se nahaja v procesu demokratizacije ter oblikovanju tržne ekonomije in privatne lastnine. 



Izvaja redni in izredni prvostopenjski dodiplomski študij (3-letni in specialistični 4-letni), drugostopenjski 

magistrski študij (eno ali dvoletni in specialistični dvosemestrski – spec. certifikat), triletni tretjestopenjski 

doktorski študij, vseživljenjsko učenje, programe stalnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja. 
 

Obsega 6 fakultet in sicer: 
 

1.  Fakulteto poslovne ekonomije 
 

2.  Fakulteto pravnih ved 
 

3.  Fakulteto informacijskih tehnologij 
 

4.  Fakulteto zdravstvenih ved 
 

5.  Fakulteto športnih ved 
 

6.  Fakulteto filoloških ved. 
 
Za sodelovanje z našo Visoko zdravstveno šolo v Celju je najbolj zanimiva Fakulteta za zdravstvene vede, 

ki izvaja študijske programe: Zdravstvena nega, Fizioterapija, Delovna terapija, Laboratorijsko-medicinski 

inženiring in Sanitarni inženiring. 
 

 
 

Slika 2. Univerza je prostorna in sodobno opremljena. Uprava, rektor in visokošolski učitelji imajo pretanjen 

posluh za študente. 



 

 
 

Slika 3. Vsak kotiček je  prežet z življenjsko energijo. 
 
Del univerzitetne zgradbe pripada zasebnemu srednješolskemu centru "Gemit-Apeiron", vključno s srednjo 

medicinsko šolo. 
 

 
 

Slika 4. Vrvež pred vhodom v univerzitetno zgradbo………….. 



 
 

Slika 5. ….in za konec prijeten pogovor s študentkama, ki dobro poznata Slovenijo. 
 
Obisk Panevropske univerze Apeiron je bil nadvse prijeten in poučen, kar je vsekakor spodbuda za 

medsebojno sodelovanje predvsem  na področju študijskega programa zdravstvena nega. 


