INFORMAČNÍ BULLETIN I.
GAUDEAMUS PRAHA 2022
PVA Expo Praha, Hala 4, 25. – 27. ledna 2022
CO JE VELETRH GAUDEAMUS?

KDY A KDE SE VELETRH KONÁ?

Veletrh Gaudeamus má tradici a pro studenty je jedním
z nejvýznamnějších zdrojů informací o budoucím studiu. Nabídka
vzdělávání je soustředěna na jednom místě a její spektrum
zahrnuje všechny formy pomaturitního studia dostupného v ČR
a řadě cizích zemí. Lze říci, že: „veletrh by měl navštívit
každý, kdo chce studovat a komu jeho budoucnost není
lhostejná“. Nikdo ze studentů, možná ani nikdo z výchovných
poradců si nedovede představit, jaké množství studijních
příležitostí se ve skutečnosti nabízí a jak dynamicky se každý rok
mění. Na veletrhu Gaudeamus je opravdu z čeho vybírat
a v expozicích jsou lidé, kteří dokáží poradit. Veletrh Gaudeamus
je místem, kde studenti mohou komunikovat se zástupci
vystavujících škol a dozvědět se vše potřebné o budoucím studiu.

XIV. ROČNÍK
PVA EXPO PRAHA - LETŇANY
HALA Č. 4
25. – 27. LEDNA 2022
25. – 26.1. 8:00 – 16:00
27.1. 8:00 – 15:00
AUTOBUS OD METRA LETŇANY ZDARMA!

Veletrh Gaudeamus nabízí informace, které studenti
nenajdou nikde na internetu ani na dnech otevřených
dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří
přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání
se zástupci, a především studenty jednotlivých škol.
Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis,
který dokáže studentům pomoci při volbě jejich
budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo
studijní program dle jejich preferencí.

GAUDEAMUS ODPOVÍ NA TYTO OTÁZKY:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kam po maturitě?
Co mě škola naučí?
Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ?
Kde je studium nejvýhodnější?
Kde lze studovat vybraný program?
Které programy lze studovat na škole?
Kde lze studovat vybranou fakultu?
Ve kterých státech může studovat český student?

NA VELETRHU NAJDETE:
240 + UNIVERZIT, VŠ, VOŠ A FAKULT
7 000 + STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
64
PŘEDNÁŠEK
6
DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ

GAUDEAMUS PRO PEDAGOGY
Pedagogové a výchovní poradci mohou zdarma získat
volnou vstupenku, platnou po celou dobu veletrhu a speciální
informační set pro pedagogy a výchovné poradce. Předpokladem
získání volné vstupenky, je registrace pedagoga nebo
výchovného poradce na adrese www.gaudeamus.cz.
Počet pedagogů registrovaných pro jednu školu není omezen.
Volné vstupenky budou zaslány na adresu uvedenou
v registračním formuláři.
Informační sety si mohou pedagogové vyzvednout
na veletrhu, po předložení vyplněné volné vstupenky, ve
stánku poradenského servisu. Informační set obsahuje:
•
•
•
•

Přístup do mobilní aplikace Gaudeamus Guide
s aktuálními informacemi o studijních programech
a aktuálními kontakty škol
sadu informačních materiálů od vystavujících škol
tištěný katalog veletrhu
elektronický katalog veletrhu

Registrovaným pedagogům zašleme před veletrhem dopravní
a organizační doporučení pro organizaci návštěvy studentů
na veletrhu.
Všichni
pedagogové,
kteří
se
zaregistrují
a ve stánku poradenského servisu odevzdají vyplněnou
volnou
vstupenku,
navíc
obdrží
vstupenku
do pedagogického centra a poukaz na občerstvení
zdarma!
Zázemí
pedagogického
centra
mohou
pedagogové využívat po celo dobu návštěvy veletrhu.

Pedagogické centrum nabídne specializovaný program
přednášek, seminářů a konzultací. Pedagogické centrum
najdete ve vstupní hale II ihned po vstupu do areálu
výstaviště.

ZÁŠTITY NAD VELETRHEM
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
Rektor Českého vysokého učení technického
v Praze, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Poslanec Parlamentu ČR,
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání,
Mgr. Milan Vácha
Radní hl. města Praha,
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České
republice, Andreas Künne
Velvyslanec Francie v České republice,
Alexis Duterte

VÝHODY PRO REGISTROVANÉ
STUDENTY
Studentům doporučujeme se před veletrhem zaregistrovat
na www.gaudeamus.cz, vytisknout e-mail, který jim přijde
na zadanou e-mailovou adresu a výtisk přinést s sebou
na veletrh. Studenti, kteří se před veletrhem zaregistrují,
obdrží ve stánku poradenského servisu zdarma navíc:
•
slovníček vysokoškolských pojmů,
•
návod "Jak si správně vybrat budoucí studium?",
•
malý dárek.
Registrovaní studenti získají slevu na vstupné a přístup
do testu studijních typů. Podmínkou uplatnění slevy
je předložení vytištěného potvrzovacího e-mailu
na pokladně výstaviště.
Všichni studenti získají v ceně vstupného:
•
tištěný katalog s aktuálními kontakty, termíny podání
přihlášek a přijímacího řízení
•
vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí
•
informace o přijímacím řízení a podmínkách studia
•
elektronický katalog s rozšířenými informacemi
o školách
•
poradenství při výběru školy nebo studijního
programu přímo na veletrhu
•
účast na přednáškách a doprovodných programech
•
poradenství o studiu v zahraničí
•
možnost využít testovací centrum
•
mobilní aplikaci Gaudeamus Guide
a to vše už od 100 Kč. (Pro neregistrované za 150 Kč.)

GAUDEAMUS POD OCHRANOU
PROTI-COVIDOVÉHO ŠTÍTU
Bezpečí všech účastníků je absolutní prioritou při
organizování veletrhu Gaudeamus. Z tohoto důvodu byl
vytvořen soubor pravidel, tzv. Proti-covidový štít, který
na veletrhu zajistí bezpečné prostředí pro setkávání
návštěvníků a vystavovatelů. Nejdůležitějším prvkem
těchto pravidel je zajištění bezinfekčnosti všech
účastníků. Návštěvníci veletrhu (studenti, pedagogové
i rodiče) prokážou svoji bezinfekčnost při vstupu
do areálu výstaviště. Vystavovatelé a ostatní personál se
mohou veletrhu účastnit také pouze po prokázání
bezinfekčnosti.

BEZINFEKČNOST JE MOŽNÉ PROKÁZAT KTERÝMKOLIV
Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:
•
Potvrzením o dokončeném očkování.
•
Potvrzením o prodělání Covidu-19 v uplynulých
180 dnech.
•
U studentů, a u osob, které mají rozběhnuté
očkování, negativním PCR testem, ne starším
než 72 hodin.
Potvrzení o bezinfekčnosti je možné předložit v papírové
nebo elektronické podobě. Pro rychlejší odbavení
doporučujeme využít aplikaci Tečka.
Jako další ochrana budou aplikována tato režimová
opatření:
•
Ve vnitřních prostorách veletrhu bude povinné
nošení respirátorů nebo nanoroušek třídy
ochrany FFP2, KN95 nebo obdobné.
•
Dodržování vzájemných rozestupů 1,5 m.
•
Doporučené používání dezinfekce rukou.
•
Zvýšené větrání, úklid a dezinfekce prostor.

PORADENSKÝ SERVIS
A TESTOVACÍ CENTRUM
Poradenský servis bude studentům k dispozici v informačním
stánku ve vstupní hale II. Vyškolený personál nerozhodným
studentům poradí s výběrem vhodné školy, fakulty, nebo
studijního programu.
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! Testovací centrum
studenti najdou v hale 4.
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.
Poradenský servis a Testovací centrum doporučujeme
navštívit všem nerozhodným studentům!

STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Studium v zahraničí je dnes mezi studenty tématem číslo jedna.
Je to již téměř povinná, 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:
Campus France, Do Rakouska a Dům zahraniční
spolupráce ve společné expozici poskytne komplexní informace
o možnostech studia a stipendií v zemích Evropské unie, zejména
ve Francii a Rakousku.
UniLink je Poradenské Centrum specializující se na
vysokoškolské studium v zahraničí a poskytuje komplexní
poradenství studentům zcela zdarma. UNILINK pomáhá
s výběrem vhodných univerzit, studijních oborů i s celým
přijímacím procesem. Mimo jiné pomůže s výběrem ubytování,
vyřízení následných formalit a pečlivou přípravou na odjezd
do zahraničí. Ve stánku poradenského centra studenti
získají také podrobné informace o studiu na prestižních
univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu
a Spojených Arabských Emirátech.

Zájemci o studium v zahraničí se také mohou osobně setkat
se zástupci zahraničních univerzit přímo v jejich stáncích.
Na veletrh přijedou prestižní univerzity z mnoha zemí světa.

VĚDA PRO ŽIVOT
Doprovodný program "Věda pro život" umožní studentům
nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou
ve škole naučit. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky
a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé
další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci vyzkoušet.
V roce 2022 se do tohoto doprovodného programu
zapojí:
•
•
•
•
•
•
•

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
V PRAZE
Podrobný
seznam
ukázek
a
exponátů
zařazených
do doprovodného programu je průběžně aktualizován
na www.gaudeamus.cz.

PEDAGOGICKÉ CENTRUM
K návštěvě Pedagogického centra zveme všechny
pedagogy, třídní učitele i výchovné a kariérové poradce
středních škol. Pro všechny odborné návštěvníky bude
připraven specializovaný program přednášek, seminářů
a konzultací s odborníky z MŠMT ČR i univerzit
a vysokých škol.
Kromě
zajímavého
programu
Pedagogické
centrum
návštěvníkům nabídne také pohodlné zázemí s občerstvením
zdarma, které můžete využívat po celou dobu vaší návštěvy.
V Pedagogickém centru si také můžete vyzvednout vaše
informační sety.

Program pedagogického centra:
Úterý 25. 1. 2022
9:35 - 9:55
10:00 - 10:20
10:25 - 10:35
10:40 - 11:00
11:05
11:30
11:55
12:20
12:45

- 11:25
- 11:50
- 12:15
- 12:40
- 13:05

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
Univerzita obrany
Univerzita Hradec Králové
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí
studenty a studentky vysoké školy
ČVUT v Praze
NEWTON University
Národní pedagogický institut ČR
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Středa 26. 1. 2022
10:00 - 10:20
10:25 - 10:45
10:50 - 11:10
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55

- 11:35
- 12:00
- 12:25
- 12:50
- 13:15

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Univerzita obrany
MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí
studenty a studentky vysoké školy
Národní pedagogický institut ČR
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Čtvrtek 27. 1. 2022
9:00 - 9:20
9:25 - 9:45
9:50 - 10:10
10:15 - 10:35
10:40 - 11:00
11:05 - 11:25
11:30 - 11:50

MŠMT ČR – Povinné minimum pro budoucí
studenty a studentky vysoké školy
Dům zahraniční spolupráce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Národní pedagogický institut ČR
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
Univerzita obrany

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Úterý 25. 1. 2022
9:00 - 9:30
9:50 - 10:10
10:15 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:20
12:25 - 12:35
12:40 - 13:00
13:05 - 13:25
13:30 - 13:40
13:45 - 14:15
14:20 - 15:20

Slavnostní zahájení veletrhu
University of New York in Prague
České vysoké učení technické v Praze
Dům zahraniční spolupráce
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
Masarykova univerzita
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Pardubice
Univerzita Hradec Králové
NEWTON University
Běžící češtinář

Středa 26. 1. 2022
8:45 - 9:05
9:10 - 9:30
9:35 - 9:45
9:50 - 10:10
10:15 - 10:55
11:00 - 11:30
11:35 - 11:55
12:00 - 12:20
12:25 - 12:55
13:00 - 13:20
13:25 - 13:45
13:50 - 14:00
14:05 - 14:15
14:20 - 14:40
14:45 - 15:05
15:10 - 15:30

Národní pedagogický institut ČR
Univerzita obrany
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
University of New York in Prague
České vysoké učení technické v Praze
Dům zahraniční spolupráce
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
Masarykova univerzita
Vysoká škola ekonomická v Praze
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Pardubice
Univerzita Hradec Králové
Prague City University
UniLink - Poradenské centrum
pro vysokoškolské studium v zahraničí
MŠMT ČR – Jak si vybrat vysokou školu,
aby mě bavila
Zagreb School of Economics and Management

Čtvrtek 27. 1. 2022
9:10 - 9:20
9:25 - 9:45
9:50 - 10:10
10:15 - 10:25
10:30 - 10:50
10:55 - 11:15
11:20 - 11:40
11:45 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 12:55
13:00 - 13:20
13:25 - 13:45
13:50 - 14:10

Univerzita Hradec Králové
Univerzita obrany
Univerzita Pardubice
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
University of New York in Prague
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
Masarykova univerzita
NEWTON University
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Prague City University
UniLink - Poradenské centrum
pro vysokoškolské studium v zahraničí
MŠMT ČR – Jak si vybrat vysokou školu,
aby mě bavila
Jacobs University

VYSTAVOVATELÉ
Na veletrhu Gaudeamus v Brně se představí více než 240
univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí
z 10 zemí světa. Návštěvníci zde budou mít jedinečnou
možnost se osobně setkat se zástupci, studenty i absolventy
vysokých škol. Aktuální seznam vystavovatelů najdete
na www.gaudeamus.cz.

Seznam vystavovatelů:
AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Anglo-American University
•
John H. Carey II School of Law
•
School of Business Administration
•
School of Humanities and Social Sciences
•
School of International Relations and Diplomacy
•
School of Journalism, Media and Visual Arts
Arts and Research Bt., Maďarsko
Arts University Bournemouth, Velká Británie
Bangor University, Velká Británie
Běžící češtinář
Birmingham City University, Velká Británie
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
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
Campus France Česká republika
CEVRO Institut
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
•
Fakulta architektury
•
Fakulta biomedicínského inženýrství
•
Fakulta dopravní
•
Fakulta dopravní – Pracoviště Děčín
•
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
•
School of Business and Humanities
•
School of Engineering
•
School of Health and Science
•
School of Informatics and Creative Arts
DZS - Dům zahraniční spolupráce
Edge Hotel School (University of Essex), Velká Británie
EF Education First
ESCP Business School, Německo
Falmouth University, Velká Británie
Heriot Watt University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
IBA University, Německo
Institute of Technology, Sligo, Irsko
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jacobs University, Německo
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

Masarykova univerzita
•
Ekonomicko-správní fakulta
•
Fakulta informatiky
•
Fakulta sociálních studií
•
Fakulta sportovních studií
•
Farmaceutická fakulta
•
Filozofická fakulta
•
Lékařská fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
MCI / The Entrepreneurial School ®, Rakousko
Mendelova univerzita v Brně
•
Agronomická fakulta
•
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
•
Institut celoživotního vzdělávání
•
Lesnická a dřevařská fakulta
•
Provozně ekonomická fakulta
•
Zahradnická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Middlesex University Dubai, Spojené Arabské Emiráty
Middlesex University, Velká Británie
Národní pedagogický institut
Newcastle University, Velká Británie
NEWTON University
Northumbria University, Velká Británie
PALESTRA – vysoká škola, vyšší odborná škola tělesné výchovy
a sportu
Policie České republiky
Prague City University
•
School of Art and Design
•
School of Business
•
School of Education
•
School of Media and IT
Ruský dům v Praze
Saltpay
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Scholastika – Vyšší odborná škola vizuální komunikace s. r. o.
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
Spěváček jazyková škola
SRH Berlin University of Applied Sciences, Německo
SRH University Heidelberg, Německo
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná
Swansea University, Velká Británie
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.
Technická univerzita v Liberci
•
Ekonomická fakulta
•
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových
studií
•
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
•
Fakulta strojní
•
Fakulta textilní
•
Fakulta umění a architektury
•
Fakulta zdravotnických studií
THE FIZZ Studentské bydlení Praha
UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium
v zahraničí
University of Birmingham Dubai, Spojené Arabské Emiráty
University of Birmingham, 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
•
Business School
•
Creative Arts School
•
Education
•
Engineering and Computer Science
•
Health and Social Work
•
Hertfordshire Law School
•
Humanities
•
Life and Medical Sciences
•
Physics, Astronomy and Mathematics
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
University of West London, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Westminster, Velká Británie
University of Winchester, Velká Británie
University of Worcester, Velká Británie
Univerzita Hradec Králové
•
Fakulta informatiky a managementu
•
Filozofická fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
Univerzita Karlova
•
Matematicko-fyzikální fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Univerzita obrany
•
Fakulta vojenského leadershipu
•
Fakulta vojenského zdravotnictví
•
Fakulta vojenských technologií
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 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
Veterinární univerzita Brno
•
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
•
Fakulta veterinárního lékařství
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549
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
•
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 kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha,
o.p.s.
•
Mezinárodní vztahy a diplomacie
•
Public Relations
•
Veřejná správa
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního
obchodního styku, spol. s r. o.
Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.
Vyšší odborná škola informačních studií
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
Vyšší odborná škola publicistiky
www.scio.cz, s.r.o.
ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT,
Chorvatsko
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

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
MP-Soft, a.s.
Příkop 4
604 16 Brno
545 176 136
info@gaudeamus.cz
www.gaudeamus.cz

