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XXV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus
– Akadémia Bratislava 2022 proběhne již ve dnech 4. až 6. 10. 2022 na výstavišti
Incheba Expo Bratislava v hale D. Veletrh se koná pod záštitou Ministerstva
školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské Republiky, Prezidenta Slovenské
rektorské konference, Velvyslance České republiky na Slovensku, Rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, Vedoucího zastoupení Evropské komise na Slovensku,
předsedy Bratislavského samosprávného kraje a primátora města Bratislavy.
Veletrh bude slavnostně zahájen 4. října 2022 v 9:00 v hale D výstaviště
Incheba Expo. Slavnostního zahájení se zúčastní významné osobnosti veřejného
života, představitelé vystavujících univerzit a vysokých škol i další významní hosté.
Veletrh Gaudeamus - Akadémia v Bratislavě je zaměřen na pomaturitní
vzdělávání a je významným informačním zdrojem pro studenty středních
škol. Návštěvu veletrhu lze doporučit studentům III. i IV. ročníků středních škol všech
zaměření i jejich pedagogům a výchovným poradcům. Návštěva studentů III. ročníků
může přímo ovlivnit například volbu maturitních předmětů a další studium po maturitě.
Veletrh návštěvníkům nabídne 406 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult
a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000
studijních oborů. Kromě tuzemských univerzit na veletrhu budou zastoupeny také
vzdělávací instituce z 18 dalších zemí. Zájemci budou moci vybírat z nabídky studia v
České republice, Velké Británii, Dánsku, Nizozemí, Švýcarsku, Španělsku, Irsku,
Maďarsku, Rakousku, Spojených arabských emirátech, Finsku, Belgii, Německu,
Japonsku, Itálii, Švédsku, Francii a USA.
Pro odborné návštěvníky je připraven doprovodný program s názvem
„Pedagogické centrum“. V pedagogickém centru bude probíhat program
přednášek, seminářů a konzultací zaměřený speciálně na výchovné poradce a
pedagogy středních škol.
Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné
vstupenky, které obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus-sk.sk.

Přehled dat z probíhající registrace studentů:
• K dnešnímu dni je zaregistrováno o 130 % více studentů ve srovnání se
stejným obdobím roku 2019.
• 40 % registrovaných si udělalo Test studijních typů.
• 25 % registrovaných jsou studenti 3. ročníků SŠ, 69 % jsou studenti
4. ročníků.
• Mezi nejzastoupenější regiony patří: Žilinský kraj (24 %), Trenčianský kraj
(20 %), Bratislavský kraj (13 %) a Trnavský kraj (13 %).
• 62 % registrovaných jsou studenti gymnázií, 36 % jsou studenti středních
odborných škol.
• Nejžádanějšími oblastmi vzdělávání jsou: Ekonomie a management,
Ekologické a environmentální vědy, Mediální a komunikační studia, Sociální práce,
Učitelství a Psychologie.
Výsledky testu studijních typů k dnešnímu dni:
• 28 % humanitní typ
• 21 % ekonomický typ
• 20 % přírodovědný typ
• 20 % umělecký typ
• 11 % technický typ

