GAUDEAMUS PREDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÉ DNI
NITRA 2022
Tlačová správa vydaná dňa 8. novembra 2022
(vydaná organizátorom podujatia, spoločnosťou MP-Soft, a.s.)
Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni prebehnú v dňoch 14. až 16. 11.
2022. Miestom konania bude výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón K.
Podujatie bude pre verejnosť otvorené 14. a 15. 11. od 8 do 16 hodín a 16.11. od 8 do
15 hodín.
Záštitu nad Gaudeamus prednáškovými a konzultačnými dňami 2022
prevzali:
•
•
•
•
•

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. Milan Belica, Ph.D.
Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý,
Ph.D. MBA
Primátor mesta Nitry, Marek Hattas

Podujatie návštevníkom ponúkne 230 zastúpených univerzít, vysokých škôl,
fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií.
Cieľom podujatia je poskytnúť študentom stredných škôl z regiónu stredného Slovenska
komplexné informácie o ponuke štúdia po maturite.
Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni Nitra ponúknu prednášky
vysokých škôl a univerzit. Náplňou prednášok sú najaktuálnejšie informácie o
podmienkach prijímacieho konania a štúdia v akademickom roku 2022/2023 aj
informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl. Na
tohtoročnom podujatí je pre študentov pripravených celkom 40 prednášok.
Každá prednášajúca škola bude mať na akcii aj kontaktné miesto. Na
kontaktnom mieste budú študentom k dispozícii zástupcovia školy, ktorí sú
pripravení odpovedať na všetky otázky o ponuke a podmienkach štúdia.
Každý registrovaný študent si môže urobiť elektronický Test študijných typov a zistiť, či
je Ekonomický, Humanitný, Technický, Prírodovedný alebo Umelecký typ.
Vstup na akciu je pre pedagógov aj študentov zadarmo. Návštevníci sa však
musia zaregistrovať na www.gaudeamus-sk.sk.
Gaudeamus je najväčšia séria veľtrhov vzdelávania v Slovenskej a Českej republike.
Veľtrhy majú 28-ročnú tradíciu a každoročne prebiehajú v Brne, Prahe, Nitre a
Bratislave. Veľtrhy Gaudeamus sú tradičným miestom stretávania záujemcov o
pomaturitné štúdium a zástupcov inštitúcií terciálneho vzdelávania. Veľtrhy Gaudeamus
každý rok navštívia viac ako 55 000 návštevníkov, ktorí sa stretnú s viac ako 450
vystavovateľmi z celého sveta.

