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POZÝVÁME VÁS NA VEĽTRH!
Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Európsky veľtrh
pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus,
ktorý v školskom roku 2022/2023 tradične prebehne
v Bratislave, Nitre, Brne a Prahe.
Veľtrh Gaudeamus je pre študentov bránou do sveta
vzdelávania, hľadajú na ňom svoje budúce štúdium a rozhodujú
sa o svojej budúcnosti. Správny výber ďalšieho štúdia po
maturite je pre študentov kľúčovým okamihom v ich živote. Ako
organizátori veľtrhu sa snažíme, aby ponuka vzdelávania
bola čo najširšia, pokrývala celé spektrum študijných
príležitostí a prezentácia možností ďalšieho štúdia bola
pre študentov zrozumiteľná.
Veľtrh Gaudeamus je zameraný na pomaturitné vzdelávanie
a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných
škôl.
Návštevu
veľtrhu
odporúčame
študentom
predmaturitných aj maturitných ročníkov stredných škôl.
Návšteva študentov predmaturitných ročníkov môže
priamo
ovplyvniť
napríklad
voľbu
maturitných
predmetov a následne budúce štúdium.
Významnou súčasťou veľtrhu Gaudeamus sú sprievodné
programy,
ktoré
sa
neustále
rozvíjajú.
Jedná
sa predovšetkým o prednášky vystavujúcich škôl, sprievodný
program „Veda pre život“ a Poradenský servis s Testovacím
centrom.
Prioritou veľtrhu Gaudeamus je kvalitná spolupráca
s výchovnými poradcami a pedagógmi stredných škôl.
K základnému štandardu služieb pre pedagógov patrí možnosť
získať voľnú vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu, bulletin
„Gaudeamus“ s dôležitými informáciami o veľtrhu, informačné
balíčky o školách a mobilná aplikácia pre pedagógov.
Pre pedagógov a výchovných poradcov bude pripravené
„Pedagogické centrum“ so špeciálnym programom,
občerstvením a zázemím.

KALENDÁR PODUJATÍ
XXV. ročník Gaudeamus – Akadémia
Bratislava 2022
• 4. – 6. októbra 2022
• 3denní veľtrh
• Incheba Expo Bratislava
• Hala D
• Nadväzuje na študentský veľtrh
Akadémia & Vapac
XXVIII. ročník Gaudeamus Brno 2022
• 1. – 4. novembra 2022
• 4denní veľtrh
• Výstavisko Brno
• Pavilón V
IX. ročník Prednáškové a konzultačné dni
Gaudeamus Nitra 2022
• 14. – 16. novembra 2022
• 3denní podujatie
• Výstavisko Agrokomplex Nitra
• Pavilón K
• Preverený konferenční formát
XV. ročník Gaudeamus Praha 2023
• 24. – 26. januára 2023
• 3denní veľtrh
• Výstavisko PVA Expo Praha
• Hala 4
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VEĽTRH PRAVIDELNE
PREBIEHÁ POD ZÁŠTITOU:

Organizovanie veľtrhu v areáli Incheba Expo Bratislava
prinesie návštevníkom výrazné zvýšenie komfortu návštevy a tiež
širokú ponuku poradenských služieb aj sprievodných programov.

Gaudeamus – Akadémia Bratislava:

Návštevníkom veľtrhu Gaudeamus - Akademia Bratislava budú
k dispozícii prednášky vystavujúcich škôl, poradenský servis
s testovacím centrom, poradenstvo pre štúdium v zahraničí,
sprievodný program Veda pre život aj Pedagogické centrum.

•
•
•
•
•
•

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
veľvyslanca Českej republiky na Slovensku
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
rektora Univerzity Komenského v Bratislave
vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Gaudeamus Nitra:
•
•
•
•

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
veľvyslanca Českej republiky na Slovensku
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Gaudeamus Brno:
•
•
•
•
•
•

Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR
rektora Vysokého učení technického v Brne
hajtmana Juhomoravského kraja
primátorky štatutárneho mesta Brna
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v ČR
veľvyslanca Francúzska v Českej republike

Gaudeamus Praha:
•
•
•
•
•
•

Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR
rektora Českého Vysokého učení technického v Prahe
hajtmana Stredočeského kraja
hlavného mesta Prahy
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v ČR
veľvyslanca Francúzska v Českej republike

PREDNÁŠKOVÉ
A KONZULTAČNÉ DNI V NITRE
Gaudeamus v roku 2022, ako tradične, príde
za slovenskými študentmi aj do Nitry. V regióne
stredného Slovenska so záujemcom o pomaturitné
štúdium už druhý rok predstaví overený formát
Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní.
Počas troch dní bude pre študentov pripravený nabitý program
prednášok univerzít, vysokých škôl a ďalších vzdelávacích
inštitúcií zo Slovenska aj Česka. Témou prednášok bude
predstavenie aktuálnej študijnej ponuky a podmienok štúdia
v aktuálnom akademickom roku
Prednáškový program bude doplnený o kontaktné miesta, kde
sa študenti budú môcť stretnúť so zástupcami škôl, ktorí budú
odpovedať na otázky o štúdiu po maturite.

PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Pedagogické centrum je stredisko služieb špeciálne
pre výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl
priamo na veľtrhu Gaudeamus Brno, Bratislava a Praha.
Pedagogické centrum ponúkne program plný prednášok,
seminárov a konzultácií s odborníkmi z univerzít, vysokých škôl
a ostatných inštitúcií zo Slovenskej republiky aj zo zahraničia.
V centre budú pre pedagógov pripravené aj špeciálne informačné
sety s materiálmi od vystavujúcich škôl a mobilnou aplikáciou
Gaudeamus Advisor pre výchovných poradcov. K dispozícii
bude aj zázemie pre pedagógov a občerstvenie zadarmo.

SPRIEVODNÉ PROGRAMY
Sprievodné
programy
budú
súčasťou
Gaudeamus v Brne, Bratislave a Prahe.

veľtrhov

Prednášky vystavujúcich škôl

GAUDEAMUS SA VRACÍ
DO BRATISLAVY
Pre rok 2022 sme pre študentov a pedagógov opäť
pripravili veľtrh Gaudeamus – Akademia Bratislava.
Veľtrh nadviaže na úspešnú tradíciu organizovania študentských
veľtrhov Akademia & Vapac v Bratislave.
Gaudeamus – Akadémia ponúkne študentom z Bratislavy
a západného Slovenska komplexný prehľad možností štúdia
po maturite na univerzitách, vysokých školách a ďalších
vzdelávacích inštitúciách zo Slovenska, Česka aj ostatných krajín
Európy.

Prednášky vystavujúcich škôl sú najvýznamnejším zdrojom
informácií o možnostiach štúdia, aktuálnych študijných
programoch, odboroch, termínoch a podmienkach prijímacieho
konania. Informácie sú podávané kvalifikovanými zástupcami
vysokých škôl a ich študentmi. Prednášky prebiehajú vždy
priamo v pavilóne a vstup je pre návštevníkov veľtrhu
zadarmo.

Veda pre život
Sprievodný program "Veda pre život" umožní študentom
nahliadnuť do náplne štúdia a zaujímavostí, ktoré sa
môžu v škole naučiť. Predstavené budú vedecké poznatky
a ich aplikácie v praxi, prírodné javy, chemické pokusy, dopravné
prostriedky, roboty a ďalšie nové technológie. Všetky
prezentované zaujímavosti si budú môcť návštevníci vyskúšať.
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Poradenstvo pre štúdium v zahraničí
UNILINK
je
Poradenské
Centrum
špecializujúce
sa
na vysokoškolské štúdium v zahraničí a poskytuje komplexné
poradenstvo študentom úplne zadarmo. UNILINK pomáha
s výberom vhodných univerzít, študijných odborov aj s celým
prijímacím procesom. Okrem iného pomôže s výberom
ubytovania, vybavenie následných formalít a starostlivou
prípravou na odchod do zahraničia. V stánku poradenského
centra študenti získajú aj podrobné informácie o štúdiu
na viac ako 50 prestížnych univerzitách vo Veľkej
Británii, Nemecku, Írsku a Spojených arabských
emirátoch.

Poradenský servis
V stánku poradenského servisu priamo na veľtrhu je
nerozhodným študentom k dispozícii databáza viac ako
10 000 študijných programov, 800 fakúlt a 500
vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej republiky, Česka a
celého sveta. Personál poradenského servisu je schopný
záujemcom z tejto databázy vybrať najvhodnejšie školy, alebo
fakulty. Vybrané školy môžu záujemcovia navštíviť priamo
v ich expozíciách.

S výsledkom testu sa môžu študenti ľahko zorientovať
v študijnej ponuke. Ikonami študijných typov budú
označení vystavovatelia priamo na expozíciách aj v pláne
veľtrhu. Podľa požadovaného študijného typu môžu
záujemcovia tiež vyhľadávať školy, fakulty aj študijné
programy na portáloch Gaudeamus a v aplikácii
Gaudeamus Guide.

REGISTRÁCIA ŠTUDENTOV
Študentom odporúčame sa pred veľtrhom zaregistrovať
na www.gaudeamus-sk.sk, vytlačiť e-mail, ktorý im príde
na zadanú e-mailovú adresu a výtlačok priniesť so sebou
na veľtrh. Študenti, ktorí sa pred veľtrhom zaregistrujú,
získajú:
• zľavu na vstupné
• prístup do Testu študijných typov
• slovníček vysokoškolských pojmov
• návod "Ako si správne vybrať budúce štúdium?"
• malý darček
Všetci študenti, ktorí veľtrh navštívia, získajú v cene
vstupného:
• tlačený katalóg s aktuálnymi kontaktmi, termínmi podania
prihlášok a prijímacieho konania
• vyčerpávajúci aktuálny prehľad študijných príležitostí
• informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia
• elektronický katalóg škôl
• poradenstvo pri výbere školy, študijného programu,
kariéry alebo študijnej príležitosti v zahraničí
• účasť na všetkých prednáškach
• mobilnú aplikáciu Gaudeamus Guide

REGISTRÁCIA PEDAGÓGOV
Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu zadarmo
získať voľnú vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu
a špeciálny informačný set pre pedagógov a výchovných
poradcov. Pre získanie voľnej vstupenky sa zaregistrujte
na adrese www.gaudeamus-sk.sk.

Kariérové poradenstvo
Na veľtrhu Gaudeamus Brno bude študentom k dispozícii
Centrum kariérového poradenstva, ktoré študentom
zadarmo ponúkne možnosť osobnej konzultácie o voľbe
vhodného štúdia a kariéry s kariérovými poradcami. Odborné
poradenstvo v tejto oblasti môže výrazne zvýšiť úspešnosť
študenta pri voľbe pomaturitného štúdia!
Partnerom Centra kariérového poradenstva je organizácia JCMM
zaoberajúce sa poradenstvom v oblasti výberu a rozvoja kariéry.

Tematické prednášky
Tematické prednášky budú prebiehať v prednáškových sálach
priamo v pavilóne. Prednášajúcimi budú kvalifikovaní odborníci
z vysokých škôl a univerzít. V rámci tematických prednášok
sa študenti dozvedia zaujímavé informácie o témach
súvisiacich s voľbou budúceho štúdia a kariéry.

TEST ŠTUDIJNÝCH TYPOV
Návštevníkom všetkých akcií Gaudeamus bude k dispozícii Test
študijných typov, ktorý pomôže nerozhodnutým študentom určiť
ich študijný typ – Technický, Ekonomicky, Humanitný,
Prírodovedný alebo Umelecký. Test študijných typov môže
zvýšiť úspešnosť nerozhodných študentov pri voľbe
budúceho štúdia!

Voľné vstupenky budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú
v registračnom formulári. Informačné sety si môžu pedagógovia
a výchovní poradcovia vyzdvihnúť na veľtrhu, po predložení
vyplnenej voľnej vstupenky, v stánku poradenského servisu.
Informačný set obsahuje:
• sadu informačných materiálov od vystavujúcich škôl
• tlačený a elektronický katalóg veľtrhu
• prístup do mobilnej aplikácie Gaudeamus Advisor
• vstupenku do Pedagogického centra
• poukážku na občerstvenie
Všetci pedagógovia, ktorí sa zaregistrujú môžu po celú
dobu návštevy veľtrhu využívať zázemie pedagogického
centra s občerstvením zadarmo.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA
MP – Soft, a.s.
Příkop 4
604 16
Brno
Česká republika
+420 545 176 136
info@gaudemaus-sk.sk
www.gaudeamus-sk.sk

Test si registrovaní študenti môžu urobiť online pred
veľtrhom a ušetriť tak čas pri samotnej návšteve.
Súčasne bude test k dispozícii v Testovacom centre
priamo na veľtrhu v Bratislave, Brne a Prahe.
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