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Tlačová správa vydaná dňa 18. novembra 2022
(vydaná organizátorom veľtrhu, spoločnosťou MP-Soft, a.s.)
Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni Nitra 2022, prebehli v dňoch 14. až 16. 11.
2022 na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilónu K.
Na podujatiu sa návštevníkom predstavilo 23 univerzít a vysokých škôl, ktoré
zastupovali 144 fakúlt. Okrem univerzít zo Slovenska a Česka bolo prostredníctvom
poradenského centra UniLink zastúpených aj 62 vzdelávacích inštitúcií z Velkej
Británie, Írska, Nemecka a Dubaja.
Podujatí sa zúčastnili tieto univerzity, vysoké školy a vzdelávací inštitúcie:
• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
• Ekonomická univerzita v Bratislave
• Masarykova univerzita
• Mendelova univerzita v Brně
• Prešovská univerzita v Prešove
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Štátny inštitút odborného vzdelávania, Europass
• Technická univerzita v Košiciach
• Technická univerzita vo Zvolene
• Trnavská univerzita v Trnave
• UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí
• University of New York in Prague
• Univerzita Karlova
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
• Univerzita Palackého v Olomouci
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
• Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Vysoká škola logistiky o.p.s.
• Vysoké učení technické v Brně
• Žilinská univerzita v Žiline

Univerzity a vysoké školy mali na podujatiu svoje kontaktné miesta, kde ich zástupcovia
odpovedali na otázky študentov. Behom podujatia si študenti tiež mohli vypočuť 40
prednášok o štúdiu.
Celková návštevnosť Gaudeamus Prednáškových a konzultačných dní Nitra je
4 293 študentov a pedagógov. Návštevnosť je o 1 595 osôb vyššia v
porovnaní s rokom 2021. Prehľad návštevnosti v jednotlivých dňoch uvádza tabuľka.
Deň
14. novembra 2022
15. novembra 2022
16. novembra 2022
Celkom

Počet návštevníkov
928
1 837
1 528
4 293

K návšteve podujatia sa zaregistrovalo 4 139 študentov a 126 pedagógov. 2 960
študentov kompletne vyplnilo registračný dotazník. Návštevníkom bol k
dispozícii Test študijných typov. Výsledkom testu je zaradenie študenta do jedného
z piatich študijných typov (ekonomický, technický, humanitný, prírodovedný, umelecký).
Každému typu je pridelená ikona a identifikačná farba. Označenie ikonami študijných
typov je implementované na portály Gaudeamus.cz, Gaudeamus-sk.sk a do mobilných
aplikácií Gaudeamus Guide a Gaudeamus Advisor. Podľa tohto označenia mohli študenti
ľahšie nachádzať štúdium zodpovedajúce ich typu. Pozvánka do Testu študijných typov
bola zaslaná všetkým registrovaným študentom. Test študijných typov si pred
návštevou podujatia urobilo 1 866 študentov (45 % registrovaných).
Výsledky Testu študijných typov uvádza tabuľka.
Študijný typ
Humanitný
Prírodovedný
Ekonomický
Umelecký
Technický

Podiel na výsledkoch
23,3%
22,7%
20,8%
19,8%
13,4%

