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Srdečně zveme všechny studenty, pedagogy a výchovné poradce
k návštěvě veletrhu Gaudeamus® 2021 v Brně!
Veletrh je nejvýznamnějším zdrojem informací o aktuálních možnostech studia
po maturitě v České republice i zahraničí. Poskytuje vyčerpávající informace
o možnostech dalšího vzdělávání a následném uplatnění na trhu práce, které každý
student potřebuje pro kvalifikované rozhodnutí o své budoucnosti.
Návštěvníci veletrhu mají možnost hovořit přímo se zástupci vystavujících
škol, mohou využít bezplatný poradenský servis pro výběr vhodného oboru
a školy, zúčastnit se přednášek o podmínkách přijímacího řízení a studia,
nebo využít služeb Testovacího centra, kde zjistí, jaký je jejich studijní typ..
Mimo jiné mohou studenti na veletrhu využít služeb Centra kariérového
poradenství a navštívit doprovodný program Věda pro život.
Pro pedagogy a výchovné poradce je připraveno Pedagogické centrum
s bohatým programem přednášek a konzultací.
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O VELETRHU
Veletrh
Gaudeamus®
je
zaměřen na pomaturitní
vzdělávání a jeho návštěvu
lze
doporučit
zejména
studentům III. a IV.
ročníků středních škol,
hledajícím další studium
po
maturitě.
Zájemci
o
celo-životní
vzdělávání
na veletrhu najdou široké
spektrum postgraduálního
a
jiného
celoživotního
vzdělávání.
Veletrh Gaudeamus® je jedinou akcí v České republice, která poskytuje aktuální
a komplexní informace o podmínkách přijímacího řízení a studiu na univerzitách,
vysokých školách, vyšších odborných školách a jiných vzdělávacích institucích
v České republice i v zahraničí. Veletrh Gaudeamus® je zaměřen
na prezentaci nabídky pomaturitního a celoživotního vzdělávání.
Vystavovatelé jsou vzdělávací instituce, instituce zajišťující vzdělávání
v zahraničí a poskytovatelé služeb pro studenty.
Na veletrhu budou zastoupeny téměř všechny tuzemské univerzity,
veřejné, státní i soukromé vysoké školy, množství vyšších odborných škol, agentury
zajišťující studijní pobyty v zahraničí, jazykové školy, státní i soukromé poradenské
instituce.
Seznam
vystavovatelů
naleznete
v
této
brožuře
i
na
www.gaudeamus.cz.
Významný podíl na veletrhu mají také zahraniční univerzity a vysoké školy.
V letošním roce se studentům představí více než 60 vystavovatelů ze zahraničí.
Návštěvníci na veletrhu najdou také nabídku agentur nabízejících informace
a zprostředkování studia na zahraničních univerzitách.
V roce 2021 bude na veletrhu zastoupeno 302 vystavovatelů, 155 fakult
českých i zahraničních vysokých škol a více než 10 000 studijních oborů.
KDY A KDE VELETRH PROBĚHNE?
• XXVII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělávání Gaudeamus®
• 23. – 26. listopadu 2021
• Výstaviště Brno, pavilon V
• 23. – 25. listopadu otevřeno denně 8:00 – 16:00
• 26. listopadu otevřeno 8:00 – 14:00
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VELETRH PROBĚHNE POD ZÁŠTITOU:
•
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
•
Rektora Vysokého učení technického v Brně,
prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., dr.h.c.
•
Poslance Parlamentu ČR,
prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA
•
Hejtmana Jihomoravského kraje,
Mgr. Jana Grolicha
•
Primátorky statutárního města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové
•
Velvyslance Francie v České republice,
pana Alexise Duterte
•
Velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice,
MEDIÁLNÍMI PARTNERY VELETRHU JSOU:
•
rozhlasová stanice Evropa 2
•
internetový portál a publikace Atlas školství
KDO VELETRH ORGANIZUJE?
Veletrh Gaudeamus® 2021 pořádá společnost MP-Soft, a.s. ve spolupráci
s Vysokým učením technickým v Brně a Veletrhy Brno, a.s.

ZAMĚŘENÍ A CÍLE VELETRHU
Cílem veletrhu je poskytnout
co
nejvíce
informací
o vysokoškolském vzdělávání
studentům a absolventům
středních
škol;
vyšších
odborných škol, studentům
a absolventům bakalářských
studijních oborů a celému
spektru zájemců o celoživotní
vzdělávání. Vystavovatelé
mají zájem co nejvíce
přiblížit studentům náplň
studia na jejich škole,
vysvětlit podmínky pro přijetí a poskytnout dostatek informací pro výběr vhodného
studijního programu nebo oboru. Mezi nejefektivnější komunikační
prostředky, kterými veletrh disponuje, patří přednášky vystavujících škol.
Kromě přednášek, bude na veletrhu probíhat doprovodný program Věda pro život,
ve kterém se studenti seznámí se zajímavostmi z výzkumu a technickými novinkami
vyvinutými na vysokých školách. Vyhledávanou službou pro nerozhodné
studenty je také Poradenský servis a Testovací centrum.
Na letošním ročníku veletrhu budou pro studenty připraveny informace o studiu
v zahraničí, zejména ve Velké Británii, Německu, Francii, Irsku, Rakousku,
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Španělsku a Spojených Arabských Emirátech. Součástí veletrhu
specializované poradenské centrum pro studium v zahraničí.

bude

Pro pedagogy, výchovné poradce a další odborné návštěvníky bude
připraveno specializované Pedagogické centrum s programem přednášek
a konzultací, určených pro pedagogy a výchovné poradce.

PROČ VELETRH GAUDEAMUS NAVŠTÍVIT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdarma poradenský a informační servis při výběru studijního oboru,
školy nebo fakulty.
Pro registrované studenty přístup do Testu studijních typů.
Mobilní aplikace Gaudeamus Guide.
Zdarma kariérové poradenství pro studenty.
Poradenské centrum pro studium v zahraničí.
Tištěný a elektronický katalog veletrhu s podrobným přehledem nabídky
studia v České republice a zahraničí pro každého návštěvníka v ceně vstupného.
Průvodce budoucího vysokoškoláka – návod, jak postupovat při výběru VŠ
(pouze pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz).
Pedagogické centrum pro výchovné poradce a pedagogy.
Interaktivní rejstřík studijních oborů, které lze studovat v ČR i zahraničí
s on-line vyhledáváním.
Slovníček vysokoškolských pojmů, který pomůže budoucím studentům
při orientaci v novém prostředí vysoké školy.
Encyklopedie států, ve kterých může český student studovat.
Bohatý doprovodný program přednášek vystavujících škol.
Doprovodný program „Věda pro život“.
Podrobné informace o možnostech studia v zahraničí.
Soutěž o hodnotné ceny, vždy po skončení každé přednášky.
Malý dárek pro každého účastníka přednášky, který vyplní slosovatelný
kupón.
Rozšířená nabídka studia na školách v zemích Evropské unie
a po celém světě.
Volný vstup pro registrované pedagogy po celou dobu veletrhu a využívání
služeb Pedagogického centra.

CO STUDENT NÁVŠTĚVOU VELETRHU ZÍSKÁ?
NA VELETRHU GAUDEAMUS NAJDOU STUDENTI ODPOVĚDI NA OTÁZKY:
•
Kam po maturitě?
•
Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ?
•
Na jaký studijní obor mám předpoklady?
•
Kde je studium nejvýhodnější?
•
Kde lze studovat vybraný obor?
•
Které obory lze studovat na škole?
•
Kde lze studovat vybranou fakultu?
•
Ve kterých státech může studovat český student?
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•
•
•

Za jakých podmínek může český student studovat v zahraničí?
Kde se po ukončení studia uplatním?
a řadu dalších.....

Studentům doporučujeme registraci na www.gaudeamus.cz. Registrovaní
studenti získají zdarma Průvodce budoucího vysokoškoláka (slovníček VŠ
pojmů a návod, jak postupovat při výběru VŠ) a přístup do Testu
studijních typů.

Registrovaní studenti navíc získají slevu na vstupné
v hodnotě 50 Kč.
KAŽDÝ STUDENT NÁVŠTĚVOU VELETRHU ZÍSKÁ:
•
Poradenství při výběru dalšího studia.
•
Poradenství o studiu v zahraničí.
•
Možnost si zdarma udělat elektronický Test studijních typů.
•
Mobilní aplikaci Gaudeamus Guide.
•
Vyčerpávající přehled studijních příležitostí doma i v zahraničí.
•
Aktuální informace o přijímacím řízení a podmínkách studia.
•
Tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení.
•
Podrobný elektronický katalog.
•
Interaktivní rejstřík studijních oborů.
•
Slovníček vysokoškolských pojmů.
•
Encyklopedii států s uvedením podmínek studia.
•
Podrobné informace o podmínkách studia v ČR i zahraničí.
Všichni návštěvníci veletrhu mohou zdarma využít poradenství při výběru
studijního oboru, služby Testovacího centra, účastnit se všech přednášek
a doprovodných programů!

DOPROVODNÝ PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Významnou součástí veletrhu je doprovodný program přednášek, které probíhají
ve dvou přednáškových sálech, přímo v pavilonu V. Přednášky jsou důležitým
zdrojem informací o možnostech dalšího studia. Přednášejícími jsou odborníci
z vystavujících škol a tématem přednášek jsou podrobné informace o podmínkách
studia a přijímacího řízení. Na závěr každé přednášky se studenti mohou ptát
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na vše, co se chtějí o studiu dozvědět. Přednáška vždy končí vylosováním tří
výherců věcných cen.
V tomto seznamu jsou uvedeny přednášky registrované do 20. 10. 2021.
Aktuální program přednášek je k dispozici na www.gaudeamus.cz. Vstup
na přednášky je zdarma.

ÚTERÝ 23. 11. 2021
Sál A
9:00 - 9:30
9:40 - 10:00
10:05 - 10:35
10:40 - 11:10
11:15 - 11:45
11:50 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:00
13:05 - 13:25
13:30 - 13:50
13:55 - 14:05
14:10 - 14:30
14:35 - 14:55

Slavnostní zahájení veletrhu
Tady začíná tvůj příběh – Ostravská univerzita
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vysoké učení technické v Brně
Masarykova univerzita
Univerzita Pardubice
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
JCMM, z. s. p. o.
Dům zahraniční spolupráce
Campus France
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Fulbright - studium v USA
University of New York in Prague

Sál B
9:00 - 9:10
9:15 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:00

Univerzita Hradec Králové
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita
v Brně
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Policie České republiky
Prague City University

STŘEDA 24. 11. 2021
Sál A

9:05 - 9:25
9:30 - 9:50
9:55 - 10:25

10:30 - 11:00
11:05 - 11:15
11:20 - 11:40
11:45 - 12:05
12:10 - 12:30
12:35 - 12:55

Jak vám může e-portfolio Europassu pomoci k úspěchu
Tady začíná tvůj příběh – Ostravská univerzita
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vysoké učení technické v Brně
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Univerzita Pardubice
Univerzita obrany – více než vysoká škola
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
JCMM, z. s. p. o.
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13:00 - 13:20
13:25 - 13:55
14:00 - 14:30
14:35 - 14:55

Sál B

9:00 - 9:10
9:15 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:30
12:35 - 12:45
12:50 - 13:10
13:15 - 13:35

Dům zahraniční spolupráce
Campus France
Masarykova univerzita
University of New York in Prague
Univerzita Hradec Králové
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola ekonomická v Praze
Prague City University
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fulbright - studium v USA

ČTVRTEK 25. 11. 2021
Sál A

9:05 - 9:25
9:30 - 9:50
9:55 - 10:25
10:30 - 11:00
11:05 - 11:35
11:40 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:30
13:35 - 13:55
14:00 - 14:30

University of New York in Prague
Tady začíná tvůj příběh - Ostravská univerzita
Veterinární univerzita Brno
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita
v Bratislave
NEWTON University
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dům zahraniční spolupráce
Campus France
Masarykova univerzita

Sál B
8:55 - 9:05
9:10 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:30
12:35 - 12:55
13:00 - 13:10
13:15 - 13:35
13:40 - 14:00

Univerzita Hradec Králové
Univerzita obrany – více než vysoká škola
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
Univerzita Pardubice
Vysoká škola ekonomická v Praze
JCMM, z. s. p. o.
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Fulbright - studium v USA
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
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PÁTEK 26. 11. 2021
Sál A
9:05 - 9:25
9:30 - 9:50
9:55 - 10:25
10:30 - 11:00
11:05 - 11:35
11:40 - 12:00
12:05 - 12:25

University of New York in Prague
Tady začíná tvůj příběh - Ostravská univerzita
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dům zahraniční spolupráce

Sál B
8:55 - 9:15
9:20 - 9:30
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:20
13:00 - 13:30

Fulbright - studium v USA
Univerzita Hradec Králové
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Karlova
JCMM, z. s. p. o.
Campus France
Závěrečná schůzka vystavovatelů

DOPROVODNÝ PROGRAM VĚDA PRO ŽIVOT

studovat. Podrobný popis
na www.gaudeamus.cz.

exponátů

Cílem
doprovodného
programu
je předvést zajímavé výsledky
vědecké
činnosti
univerzit
a vysokých škol, jejich uplatnění
v každodenní praxi a umožnit
návštěvníkům vše si vyzkoušet.
Budoucí studenti se v rámci tohoto
doprovodného programu mohou
seznámit se zajímavými přírodními
procesy, novými technologiemi,
fyzikálními nebo chemickými jevy,
které mohou na vysoké škole
a prezentací naleznete také

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
UHK bude prezentovat aktuální vědecké a tvůrčí pokroky vědců a vědkyň UHK.
V rámci programu Věda pro život nabídne UHK návštěvníkům veletrhu možnost
účastnit se vědeckého kvízu. Kvíz je vědomostní a multidisciplinární, zaměřený
na současnou vědu produkovanou také na UHK, která je důležitá život nejen
současný, ale i minulý a budoucí. Pokud budou návštěvníci tápat, máme připraveny
nápovědy, aby měl každý stejnou šanci vyhrát univerzitní energetický nápoj. Pokud
9

budou mít soutěžící zájem zúčastnit se slosování o univerzitní merch, stačí nám
na konci kvízu zanechat celé jméno a e-mailovou adresu. K účasti v kvízu stačí
bystrá mysl a chytrý telefon.
UNIVERZITA KARLOVA
Věda je pro Karlovku zábava, výzva i odhalování tajemna. Ve Vědě
pro život představíme všech 17 fakult, například:
•
•

•
•
•

Právnická fakulta uvede simulované soudní jednání.
Pět lékařských fakult představí program, kde si vyzkoušíte první pomoc
a odvážnější jedinci i chirurgické šití. Povolání lékaře přiblížíme na velkém
plyšovém medvědovi s vyjímacími orgány. A víte, jak vidí opilý člověk?
Simulační brýle na alkohol vám to prozradí.
Přírodovědecká fakulta ukáže neobvyklý pohled na svět očima geografů
a demografů.
Matematicko-fyzikální fakulta se představí hrátkami s dusíkem a hlavolamy.
Fakulta sociálních věd vás promění v moderátora zpráv, vyzkoušíte si práci
se čtecím zařízením.

A to zdaleka není vše! Přijďte se bavit na Karlovku!
UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ
•
Instruktorské stanoviště leteckého simulátoru.
•
Taktický simulátor Protivzdušné obrany Presagis.
•
Studentský dron – Multikoptéra.
•
Wargamingový simulátor MASA SWO.
•
Ukázky boje zblízka MUSADO MCS.
•
Ukázky vojenského lezení.
•
Bezpilotní létající prostředek Embention F300.
•
Bezpilotní prostředek protivzdušné obrany.
UNIVERZITA PALCKÉHO V OLOMOUCI
Neděláme z vědy vědu
V rámci expozice Univerzity Palackého si budete moci vyzkoušet například kaligrafii,
kompenzační pomůcky pro handicapované, 3D tiskárny či pokusy a hlavolamy
z Pevnosti poznání. Dojde i na prezentaci HC UP Olomouc, měření BMI nebo
virtuální realitu.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Go Green, Go Mendelu!
Pět fakult, každá je jiná, ale všechny často spojuje příroda a klima. Přijď se podívat,
jakými aktuálními tématy se zabývají vědci na Mendelově univerzitě v Brně.
Nahlédni pod pokličku vědeckého světa a zjisti, v čem nám výsledky jejich výzkumů
pomáhají v každodenním životě, a jak nám mohou změnit budoucnost.
•
•
•
•

Zlepšujeme využití krajiny.
Řešíme plýtvání potravinami.
Pomáháme vinohradům zasaženými houbami.
Řešíme, jak zadržet vodu v krajině.
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•
•
•
•
•

Zkoumáme rakovinu.
Šlechtíme rostliny a nacházíme pro ně nová využití.
Studujeme čistotu jeskyní Moravského krasu.
Určujeme stáří dřeva.
Zabýváme se významnými chorobami dřevin.

UNIVERZITA PARDUBICE
• Molekulární gastronomie a další zajímavé ukázky ze světa chemie.
• Poraz robota v piškvorkách (robot na základě umělé inteligence z obrazu
rozpoznává tahy soupeře a má algoritmus se strategií hry).
• Nauč se programovat robota (ukázka programování ve standardním
systému robota pomocí dotykového ovladače).
• Zjisti, jak vidí stroj (všichni návštěvníci uvidí kamery nejenom ve viditelné
oblasti spektra, ale také v ultrafialové nebo infračervené a budou
zobrazovat taky 3D obraz snímaný time of light senzorem).
• Novorozenecký simulátor základních životních funkcí, „shaken baby“ a další
zdravotnické simulátory.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
V rámci programu Věda pro život bude součástí prezentace VŠB-TUO:
•

Velká dřevěná stavebnice modelu da Vinciho mostu, která byla
vyrobena podle původního návrhu a nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je
to být konstruktérem bez použití spojovacího materiálu.

•

Vozidlo DemoCar – čtyřkolka, která má nezávislý elektrický pohon
každého kola. Vozidlo je ovládáno dálkově 16ti kanálovou vysílačkou.
Ovládány jsou řídicí systémy pohonu, servořízení, brzd, světel a centrální
řídicí systém. Vybrané údaje telemetrie je možné vizuálně sledovat na
displeji vysílačky. Vozidlo slouží pro demonstraci práce nejnadanějších
studentů zabývajících se oblastí automobilové elektroniky a dále jako
prostředek pro vývoj nových metod asistenčních systémů podvozku a vývoj
moderních komunikačních prostředků.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
•
Simulátor studentské formule - TU Brno Racing je největším
studentským týmem na VUT, který patří k nejlepším týmům ve světové
soutěži v kategorii studentských formulí na spalovací motor. Letos
představil svůj jubilejní desátý model formule Dragon X a vůbec první
model elektrické formule Dragon e1. Vyzkoušejte simulátor formule,
jehož prostřednictvím se ocitnete na světových závodištích.
•
Mechatronické modely - Seznamte se s robotickými modely
z Mechatronické laboratoře FSI: robotický pavouk, mini-sagway, rotační
inverzní kyvadlo... Zajímá vás, jak fungují? Snímají signály z prostředí
(teplota, rychlost, zvuk...), zpracovávají je a vytvářejí výstup (pohyb,
signál…).
•
Air Hockey Robot - Stolní hru Air hockey (vzdušný hokej) asi znáte, jak
ale hra dopadne, když svého protihráče neuvidíte? Dokáže ho porazit?
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Přijďte si vyzkoušet souboj s Air Hockey Robot, který je společným
výsledkem dvou diplomových prací. Jeden autor se zabýval realizací
a návrhem automatického hráče, druhý strojovým viděním a herní
strategií.
•
VR - virtuální realita - Pojď si otestovat, jestli se opravdu nebojíš
výšek! Vyzkoušej si, jaké to je se projít ve výšce 80 pater jen po prkně.
To vše ve virtuální realitě!
•
Maxi Jenga věž - hra pro každého! Postav ze všech kvádrů obří Jenga
věž. Pak jednou rukou postupně vytahuj kvádry a umisťuj je nahoru,
abys věž ještě zvýšil. Je tvoje ruka dostatečně pevná, aby celá věž
nespadla?
•
Airbrush – dočasné tetování na přání
•
Elektrikárium – interaktivní exponáty jako např. siloměr, 3D LED kostka
či rotogen, které vás vtipnou a zábavnou formou seznámí s problematikou elektřiny,
elektrotechniky a podobných oborů. Přijďte si vyzkoušet perFEKTní elektrohrátky!

INFORMACE O STUDIU V ZAHRANIČÍ
Studium v zahraničí je dnes mezi studenty
tématem číslo jedna. Je to nezanedbatelná,
součást každého studia. Žádný absolvent
se dnes při hledání práce neobejde bez
znalostí cizích jazyků a bez zahraničních
zkušeností. Proto jsme pro studenty připravili
širokou škálu informačních zdrojů o studiu
v zahraničí.
UNILINK–PORADENSKÉ CENTRUM PRO VŠ STUDIUM V ZAHRANIČÍ
UniLink je jediné poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí, které
své služby poskytuje zcela zdarma. Tým poradenského centra je složen
z absolventů a studentů zahraničních univerzit, kteří své zkušenosti chtějí předávat
dále a usnadňovat tak přijímací řízení a studium na zahraničních univerzitách dalším
nadšeným a nadějným studentům z České republiky. UniLink nabízí studium na více
než 50 zahraničních partnerských univerzitách!
UNILINK VÁM POMŮŽE:
•
Vybrat vhodnou univerzitu a studijní obor.
•
Splnit podmínky k přijetí.
•
Projít přijímacím procesem.
•
Vyřešit financování školného a zažádat o dostupná stipendia.
•
Otestovat angličtinu a případně poradit, co a jak zlepšit.
•
Zařídit ubytování a poradit s brigádou v okolí.
•
S výběrem letenek i transferem z letiště přímo na univerzitu.
•
Zajistit vše potřebné před odletem.
• Vyřídit status studenta v České republice.
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Ve stánku UNILINK bude v nabídce studium na těchto univerzitách:
• Northumbria University, Newcastle, Velká Británie
• University of Derby, Velká Británie
• University of Worcester, Velká Británie
• Middlesex University London, Velká Británie
• University of Birmingham, Velká Británie
• Newcastle University, Velká Británie
• University of Greenwich, Velká Británie
• University of Essex, Velká Británie
• University of Portsmouth, Velká Británie
• University of the West of England, Bristol, Velká Británie
• University of Northampton, Velká Británie
• University of South Wales, Velká Británie
• University of Reading, Velká Británie
• University of Central Lancashire, Velká Británie
• Solent University, Southampton, Velká Británie
• Bangor University, Velká Británie
• Bournemouth University, Velká Británie
• University of Bradford, Velká Británie
• University of Huddersfield, Velká Británie
• University of Lincoln, Velká Británie
• University of Plymouth, Velká Británie
• Sheffield Hallam University, Velká Británie
• SOAS, University of London, Velká Británie
• University of Sunderland, Velká Británie
• Falmouth University, Velká Británie
• University of Liverpool, Velká Británie
• Brunel University London, Velká Británie
• University of Suffolk, Velká Británie
• University of Westminster, Velká Británie
• Anglia Ruskin University, Velká Británie
• BIMM Institute, Velká Británie
• Birmingham City University, Velká Británie
• Buckinghamshire New University, Velká Británie
• De Montfort University, Leicester, Velká Británie
• Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
• Liverpool Hope University, Velká Británie
• London Metropolitan University, Velká Británie
• London South Bank University, Velká Británie
• Oxford Brookes University, Velká Británie
• Regent's University London, Velká Británie
• Royal Agricultural University, Velká Británie
• Teesside University, Velká Británie
• University for the Creative Arts, Velká Británie
• University of Bedfordshire, Velká Británie
• University of Bolton, Velká Británie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Cumbria, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of West London, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Swansea University, Velká Británie
Dundalk Institute of Technology, Irsko
Institute of Technology, Sligo, Irsko
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
SRH University Heidelberg, Německo
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
IBA University, Německo

PORADENSKÝ SERVIS PRO STUDENTY
Služba je určena především
studentům, kteří pro své
budoucí studium potřebují více
informací a potřebují poradit,
které studijní obory by mohli dále
studovat a na jakých školách.
Studentům bude k dispozici tým
poradců, který jim pomůže
při jejich rozhodování, vyhledá jim
vhodné studijní obory a poradí, na
kterých školách je lze studovat.
Poradenský
servis
bude
studentům k dispozici u vstupu do pavilonu V jako součást informačního
stánku.
Součástí poradenského servisu bude testovací centrum, které
prostřednictvím Testu studijních typů pomůže nerozhodnutým studentům
určit jejich studijní typ – Technický, Ekonomicky, Humanitní, Přírodovědný nebo
Umělecký. Test studijních typů může zvýšit úspěšnost nerozhodných studentů při
volbě budoucího studia!
Test si registrovaní studenti mohou udělat i online před veletrhem
a ušetřit tak čas při samotné návštěvě veletrhu.
V informačním stánku si studenti po provedení testu mohou vyzvednout samolepku
s označením jejich studijního typu.
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Poradenský servis a Testovací centrum doporučujeme navštívit všem nerozhodným
studentům! Testovací centrum bude umístěno nalevo po vstupu
do pavilonu V.

CENTRUM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
Centrum kariérového poradenství návštěvníkům pomůže se správnou volbou studia
a budoucí kariéry. Studenti se zde také budou mít možnost setkat přímo
s kariérovými poradci, kteří jsou připraveni studentům odpovědět na všechny
jejich otázky.
Centrum kariérového poradenství bude umístěno v pavilonu V,
u Poradenského servisu a Testovacího centra. Partnerem Centra
kariérového poradenství je Centrum vzdělávání všem.
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM
Zóna kariérového poradenství CVV je určena studentům a návštěvníkům veletrhu,
kteří mají otázky týkající se dalšího studia, svého profesního uplatnění a celkově
svého dalšího směřování. V diskrétním prostředí se Vám budou věnovat kariéroví
poradci z Centra vzdělávání všem, se kterými můžete mluvit o svých plánech,
snech, očekáváních, možnostech ale i obavách, které máte. Profesionálové
na danou problematiku se s Vámi ponoří do procesu hledání řešení a nejvhodnější
volby. Součástí zóny bude i informační stánek Centra vzdělávání všem ohledně
zkrácených studií a možnostech dalšího vzdělávání.

PRO PEDAGOGY A ODBORNOU VEŘEJNOST
Pedagogové se mohou na veletrh registrovat na www.gaudeamus.cz.
Registrovaní pedagogové obdrží volnou vstupenku s platností po celou dobu
veletrhu. Na veletrhu si registrovaní pedagogové mohou zdarma
vyzvednout speciální informační set, který obsahuje tištěný a elektronický
katalog veletrhu, přístup do mobilní aplikace Gaudeamus Advisor a soubor
informačních materiálů o vystavujících školách. Informační sety budou k dispozici
v informačním stánku, u vstupu do pavilonu V. Každý registrovaný pedagog také
obdrží poukázku na neomezenou konzumaci občerstvení zdarma.
PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Pedagogické centrum je středisko služeb speciálně pro výchovné poradce
a pedagogy středních škol přímo na veletrhu Gaudeamus. Pedagogické centrum
nabídne program plný přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z MŠMT
ČR, organizace JCMM, univerzit, vysokých škol a ostatních institucí. K dispozici
bude také zázemí pro pedagogy s občerstvením zdarma po dobu vaší
návštěvy veletrhu. Na přednáškách a konzultacích v Pedagogickém centru získáte
aktuální informace o nabídce studia, podmínkách přijímacího řízení i novinkách,
které školy aktuálně připravují. Můžete se také přímo zeptat přítomných odborníků
na všechno, co vás zajímá. Pedagogické centrum najdete v pavilonu V,
napravo od přednáškového sálu B.
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PROGRAM PŘEDNÁŠEK A KONZULTACÍ V PEDAGOGICKÉM CENTRU

Úterý 23. 11. 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
10:00 - 10:30
10:35 - 10:55
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:30

Univerzita obrany – více než vysoká škola
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně
Studium v Bratislavě – Univerzita Komenského
a Slovenská technická univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
NEWTON University
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

Středa 24. 11. 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
10:00 - 10:30
10:35 - 10:55
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
11:55 - 12:05
12:10 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:10

Univerzita obrany – více než vysoká škola
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoké učení technické v Brně
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.
Univerzita Hradec Králové
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

Čtvrtek 25. 11. 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
10:00 - 10:20
10:35 - 10:55
11:00 - 11:20
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:30

Ekonomická fakulta VŠB-TUO – tvoříme příběhy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
University of New York in Prague
Studium v Bratislavě – Univerzita Komenského
a Slovenská technická univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách
Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy

Pátek 26. 11. 2021
9:20 - 9:40
9:45 - 9:55
11:00 - 11:20

Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty i absolventy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ostravská univerzita
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11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40

Univerzita Karlova
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
JCMM, z. s. p. o. – kariérové poradenství na školách

V tomto seznamu jsou uvedeny přednášky registrované do 20. 10. 2021.
Aktuální program přednášek je k dispozici na www.gaudeamus.cz.

VYSTAVOVATELÉ V ROCE 2021
V roce 2021 je na Veletrh Gaudeamus v Brně registrováno 302 vystavovatelů.
V tomto seznamu jsou uvedeny školy registrované do 20. 10. 2021. Aktuální
přehled vystavovatelů je k dispozici na www.gaudeamus.cz.
AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Bmedic education s.r.o.
Bangor University, Velká Británie
Birmingham City University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
Bournemouth University, Velká Británie
British and Irish Modern Music Institute (BIMM), Velká Británie
Brunel University London, Velká Británie
Buckinghamshire New University, Velká Británie
Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko
Campus France Česká Republika
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc
CEVRO Institut, z.ú
Coolagent Brno/ Europair, s.r.o.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
•
Fakulta architektury
•
Fakulta biomedicínského inženýrství
•
Fakulta dopravní
•
Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)
•
Fakulta informačních technologií
•
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
•
Fakulta stavební
•
Fakulta strojní
•
Masarykův ústav vyšších studií
De Montfort University, Velká Británie
Do Rakouska na zkušenou
Dundalk Institute of Technology, Irsko
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
Europass ČR
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Falmouth University, Velká Británie
Fulbrightova komise, EducationUSA,
Garanční systém finančního trhu
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
IBA University, Německo
Institute of Technology, Sligo, Irsko
JCMM, z. s. p. o.
•
Gymnázium, Střední odborná škola Mikulov, p.o.
•
Integrovaná střední škola Hodonín, p.o.
•
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, p.o.
•
Masarykova střední škola Letovice, p.o.
•
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, p.o.
•
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Vyškov, p.o.
•
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o.
•
Střední škola Brno, Charbulova, p.o.
•
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.
•
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o.
•
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, p.o.
•
Střední škola grafická Brno, p.o.
•
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p.o.
•
Střední škola polytechnická Brno, p.o.
•
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o.
•
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, p.o.
•
Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o.
•
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,
Merhautova, p.o.
•
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc
•
Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice, p.o.
•
Základní škola a střední škola Tišnov, p.o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
•
Ekonomická fakulta
•
Fakulta rybářství a ochrany vod
•
Filozofická fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
•
Teologická fakulta
•
Zdravotně sociální fakulta
•
Zemědělská fakulta
Liverpool Hope University
London Metropolitan University, Velká Británie
London South Bank University, Velká Británie
Masarykova univerzita
•
Ekonomicko-správní fakulta
•
Fakulta informatiky
•
Fakulta sociálních studií
•
Fakulta sportovních studií
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•
Farmaceutická fakulta
•
Filozofická fakulta
•
Lékařská fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Mendelova univerzita v Brně
•
Agronomická fakulta
•
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
•
Institut celoživotního vzdělávání
•
Lesnická a dřevařská fakulta
•
Provozně ekonomická fakulta
•
Zahradnická fakulta
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Národní pedagogický institut
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Northumbria University, Velká Británie
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická
a vyšší odborná škola Brno, p.o.
Ostravská univerzita
•
Fakulta sociálních studií
•
Fakulta umění
•
Filozofická fakulta
•
Lékařská fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Oxford Brookes University, Velká Británie
Policie České republiky
Prague City University
•
School of Art and Design
•
School of Business
•
School of Education
•
School of Media and IT
Regent’s University London, Velká Británie
Royal Agricultural University, Velká Británie
SEPIE- Spanish Service for the Internationalization of Education
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Skupina ČEZ
Slezská univerzita
•
Fakulta veřejných politik v Opavě
•
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
•
Fyzikální ústav v Opavě
•
Matematický ústav v Opavě
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•
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
•
Fakulta architektúry a dizajnu
•
Fakulta elektrotechniky a informatiky
•
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
•
Fakulta informatiky a informačných technológií
•
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
•
Stavebná fakulta
•
Strojnícka fakulta
•
Ústav manažmentu
SOAS, University of London, Velká Británie
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o.
Southampton Solent University, Velká Británie
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Teesside University, Velká Británie
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
University for the Creative Arts, Velká Británie
University of Bedfordshire, Velká Británie
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, Velká Británie
University of Bolton, Velká Británie
University of Bradford, Velká Británie
University of Central Lancashire, Velká Británie
University of Cumbria, Velká Británie
University of Derby, Velká Británie
University of Essex, Velká Británie
University of Gloucestershire, Velká Británie
University of Greenwich, Velká Británie
University of Hertfordshire, Velká Británie
University of Huddersfield, Velká Británie
University of Chichester, Velká Británie
University of Lincoln, Velká Británie
University of Liverpool, Velká Británie
University of New York in Prague
University of Northampton, Velká Británie
University of Plymouth, Velká Británie
University of Portsmouth, Velká Británie
University of Reading, Velká Británie
University of South Wales, Velká Británie
University of Suffolk, Velká Británie
University of Sunderland, Velká Británie
University of the West of England, Bristol, Velká Británie
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University of West London, Velká Británie
University of Westminster
University of Winchester
University of Worcester
Univerzita Hradec Králové
•
Fakulta informatiky a managementu
•
Filozofická fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
•
lékařská fakulta
•
lékařská fakulta
•
lékařská fakulta
•
Evangelická teologická fakulta
•
Fakulta humanitních studií
•
Fakulta sociálních věd
•
Fakulta tělesné výchovy a sportu
•
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
•
Filozofická fakulta
•
Husitská teologická fakulta
•
Katolická teologická fakulta
•
Lékařská fakulta v Hradci Králové
•
Lékařská fakulta v Plzni
•
Matematicko-fyzikální fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
•
Evanjelická bohoslovecká fakulta
•
Fakulta managementu
•
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
•
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
•
Fakulta telesnej výchovy a športu
•
Farmaceutická fakulta
•
Filozofická fakulta
•
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
•
Lekárska fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Prírodovedecká fakulta
•
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita obrany
•
Fakulta vojenského leadershipu
•
Fakulta vojenského zdravotnictví
•
Fakulta vojenských technologií
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Univerzita Palackého v Olomouci
•
Cyrilometodějská teologická fakulta
•
Fakulta tělesné kultury
•
Fakulta zdravotnických věd
•
Filozofická fakulta
•
Lékařská fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Pardubice
•
Dopravní fakulta Jana Pernera
•
Fakulta ekonomicko-správní
•
Fakulta elektrotechniky a informatiky
•
Fakulta filozofická
•
Fakulta chemicko-technologická
•
Fakulta restaurování
•
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
•
Inštitút manažmentu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
•
Fakulta aplikované informatiky
•
Fakulta humanitních studií
•
Fakulta logistiky a krizového řízení
•
Fakulta managementu a ekonomiky
•
Fakulta multimediálních komunikací
•
Fakulta technologická
•
Univerzitní institut
Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.
Veterinární univerzita Brno
•
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
•
Fakulta veterinárního lékařství
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, Hradec Králové
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
•
Ekonomická fakulta
•
Fakulta bezpečnostního inženýrství
•
Fakulta elektrotechniky a informatiky
•
Fakulta materiálově-technologická
•
Fakulta stavební
•
Fakulta strojní
•
Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
•
Fakulta financí a účetnictví
•
Fakulta informatiky a statistiky
•
Fakulta managementu
•
Fakulta mezinárodních vztahů
•
Fakulta podnikohospodářská
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•
Národohospodářská fakulta
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
•
Fakulta chemické technologie
•
Fakulta chemicko-inženýrská
•
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
•
Fakulta technologie ochrany prostředí
•
Ústav ekonomiky a managementu
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
AMBIS vysoká škola, a.s.
Vysoká škola sociálně správní, Prigo
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
•
CEITEC - Středoevropský technologický institut
•
Centrum sportovních aktivit
•
Fakulta architektury
•
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
•
Fakulta chemická
•
Fakulta informačních technologií
•
Fakulta podnikatelská
•
Fakulta stavební
•
Fakulta strojního inženýrství
•
Fakulta výtvarných umění
•
Ústav soudního inženýrství
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního
obchodního styku, spol. s r. o.
Vyšší odborná škola publicistiky
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.
www.scio.cz, s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni
•
Fakulta aplikovaných věd
•
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
•
Fakulta ekonomická
•
Fakulta elektrotechnická
•
Fakulta filozofická
•
Fakulta pedagogická
•
Fakulta právnická
•
Fakulta strojní
•
Fakulta zdravotnických studií
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ORGANIZÁTOŘI, GARANTI A PARTNEŘI
Veletrh Gaudeamus® 2021 pořádá společnost MP-Soft, a.s. ve spolupráci
s Vysokým učením technickým v Brně a Veletrhy Brno, a.s.
Odborným garantem veletrhu je Vysoké učení technické v Brně, zastoupené panem
prof. Ing. Janem M. Honzíkem, CSc.
Organizačním garantem veletrhu je společnost MP-Soft, a.s., zastoupená panem
Ing. Pavlem Mikulou, předsedou představenstva. Mediálními partnery veletrhu jsou
rozhlasová stanice Evropa 2, a portál a publikace Atlas Školství.
KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY VELETRHU
ADRESA ORGANIZÁTORA VELETRHU:
MP-SOFT, a.s.
budova IBC, III. patro
Příkop 4
604 16 Brno
INFORMACE PŘED ZAHÁJENÍM VELETRHU:
Tel.:
545 176 136 (pracovní dny od 8 do 16 hodin)
Mobil: 777 278 051, 606 139 304
E-mail: info@gaudeamus.cz
Web: www.gaudeamus.cz
TELEFONICKÉ INFORMACE V DOBĚ VELETRHU:
Mobil: 777 278 051, 606 139 304
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INFORMAČNÍ PORTÁL WWW.GAUDEAMUS.CZ
Pro plánování návštěvy veletrhu, doporučujeme studentům i pedagogům využít
informační portál www.gaudeamus.cz. Naplánování návštěvy předem,
návštěvníkům umožní co nejefektivněji využít čas strávený na veletrhu.
Pro návštěvníky jsou na www.gaudeamus.cz užitečné zejména
tyto informace:
•
•
•
•
•

Aktuální seznam vystavovatelů včetně čísel stánků.
Plánek pavilonu s čísly stánků.
Aktuální program přednášek pro studenty i přednášek v Pedagogickém
centru.
Popis náplně a umístění všech doprovodných programů.
Informační bulletiny o připravovaném veletrhu.

Kromě
informací
k aktuálně
připravovanému
veletrhu,
studenti
na www.gaudeamus.cz celoročně najdou komplexní databázi informací o nabídce
pomaturitního studia v České republice i zahraničí. Studentům je k dispozici:
•
•
•
•
•

Vyhledávač studijních oborů/programů s nabídkou více než 10 000
možností studia.
Vyhledávač škol s více než 500 školami z celého světa.
Vyhledávač fakult s až 800 fakultami.
Seznam fakult roztříděných podle jejich zaměření.
Encyklopedie států, ve kterých lze studovat včetně podmínek studia.

Na www.gaudeamus.cz je otevřena registrace studentů
i pedagogů!
Registrovaní pedagogové před veletrhem obdrží volné vstupenky
a informační servis pro přípravu návštěvy. Během návštěvy veletrhu
mohou využívat služeb Pedagogického centra.
Registrovaní studenti májí nárok na slevu na vstupné, přístup do Testu
studijních typů a na veletrhu si mohou vyzvednout brožuru Průvodce
budoucího vysokoškoláka a malý dárek.
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