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ZVEME VÁS NA VELETRH!
Dovolte, abychom Vás pozvali na Evropský veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který v roce
2017/2018 tradičně proběhne v Brně, Praze a Nitře.
Veletrh je pro studenty bránou do světa vzdělávání, hledají
na něm své budoucí studium a rozhodují se o své budoucnosti.
Správný výběr dalšího studia po maturitě je pro studenty
klíčovým okamžikem v jejich životě. Jako organizátoři
veletrhu se snažíme, aby nabídka vzdělávání byla co nejširší,
pokrývala celé spektrum studijních příležitostí a prezentace
možností dalšího studia byla pro studenty srozumitelná.
Veletrh Gaudeamus 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. Návštěva studentů III. ročníků
může přímo ovlivnit například volbu maturitních
předmětů a následně budoucí studium.
Významnou součástí veletrhu Gaudeamus jsou také
doprovodné programy, které se neustále rozvíjí. Jedná
se především o přednášky vystavujících škol, doprovodný
program „Věda pro život“ a Poradenský servis
s Testovacím centrem.
Prioritou veletrhu Gaudeamus je také kvalitní spolupráce
s výchovnými poradci středních škol. K základnímu standardu
služeb pro pedagogy je možnost získat volnou vstupenku,
platnou po celou dobu veletrhu, bulletin „Gaudeamus“
s důležitými informacemi o veletrhu, informační balíčky
o vystavujících školách a Informační systém pro pedagogy.
Pro pedagogy a výchovné poradce bude připraveno
„Pedagogické centrum“ se speciálním programem,
občerstvením a zázemím.

VELETRH PRAVIDELNĚ
PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU:
Gaudeamus Nitra:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky
velvyslankyně České republiky na Slovensku
předseda Nitranského samosprávného kraje
primátor města Nitry
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře
rektor Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře

Gaudeamus Brno:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rektor Vysokého učení technického v Brně
hejtman Jihomoravského kraje
primátor statutárního města Brna
Britská velvyslankyně v České republice
velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice
velvyslanec Francie v České republice
velvyslanectví Kanady České republice

Gaudeamus Praha:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
rektor Českého Vysokého učení technického v Praze
hejtman Středočeského Kraje
Britská velvyslankyně v České republice
velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice
velvyslanectví Kanady České republice

KALENDÁŘ VELETRHŮ

V. ročník Gaudeamus Nitra 2017
27. – 28. září 2017
Výstaviště Agrokomplex Nitra, pavilon G
XXIV. ročník Gaudeamus Brno 2017
31. října – 3. listopadu 2017
Výstaviště Brno, pavilony G1 a G2
XI. ročník Gaudeamus Praha 2018
24. – 25. ledna 2018
Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany
WWW.GAUDEAMUS.CZ, INFO@GAUDEAMUS.CZ

PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Pedagogické centrum je nové středisko služeb speciálně
pro výchovné poradce a pedagogy středních škol přímo
na veletrhu Gaudeamus. Pedagogické centrum nabídne
program plný přednášek, seminářů a konzultací
s odborníky z univerzit, vysokých škol a ostatních institucí
z České republiky i ze zahraničí. V centru budou pro pedagogy
také připraveny speciální informační sety s materiály
od vystavujících škol a Informačním systémem pro výchovné
poradce. K dispozici bude také zázemí pro pedagogy
a občerstvení zdarma.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Přednášky vystavujících škol
Přednášky vystavujících škol jsou nejvýznamnějším zdrojem
informací o možnostech studia, aktuálních studijních
programech, oborech, termínech a podmínkách přijímacího
řízení. Informace jsou podávány kvalifikovanými zástupci
vysokých škol a jejich studenty. Přednášky probíhají vždy
přímo v pavilonu a vstup je pro návštěvníky veletrhu
zdarma.

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, dopravní prostředky, roboti a další
nové technologie. Veškeré prezentované zajímavosti si budou
moci návštěvníci vyzkoušet.

Tematické přednášky
Tematické přednášky budou probíhat v přednáškových sálech
přímo v pavilonu. Přednášejícími budou kvalifikovaní
odborníci z vysokých škol a univerzit. V rámci tematických
přednášek se studenti dozvědí zajímavé informace o tématech
souvisejících s volbou budoucího studia a kariéry.

REGISTRACE STUDENTŮ
Studentům doporučujeme se před veletrhem zaregistrovat
na www.gaudeamus.cz, vytisknout nebo nahrát do mobilního
zařízení 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:
•
tištěný slovníček vysokoškolských pojmů
•
tištěný návod "Jak si správně vybrat budoucí studium?"
•
malý dárek
Studenti, kteří veletrh navštíví bez předchozí
registrace, získají v ceně vstupného:
•
podrobný 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 interaktivním rejstříkem studijních
oborů, a dalšími informacemi o studiu
•
zdarma poradenství při výběru školy nebo studijního
oboru ve stánku poradenského servisu přímo na veletrhu
•
účast na všech přednáškách

Poradenství pro studium v zahraničí

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 více než 30
prestižních univerzitách ve Velké Británii.

Poradenský servis

Ve stánku poradenského servisu přímo na veletrhu
je nerozhodným studentům k dispozici databáze více
než 4 000 studijních oborů, 800 fakult a 450
vzdělávacích institucí z České republiky a celého světa.
Personál poradenského servisu je schopen zájemcům z této
databáze vybrat nejvhodnější školy, nebo fakulty. Vybrané školy
mohou zájemci navštívit přímo v jejich expozicích.

Testovací centrum

Součástí poradenského servisu bude testovací centrum,
které prostřednictvím testu předpokladů pro studium
pomůže nerozhodnutým studentům určit, na který studijní obor
mají
nejvhodnější
předpoklady.
Test
předpokladů
pro studium významně zvyšuje úspěšnost nerozhodných
studentů při volbě budoucího studia!

Kariérové poradenství

Přímo na veletrhu bude studentům k dispozici Centrum
kariérového poradenství, které studentům zdarma nabídne
možnost osobní konzultace o volbě vhodného studia
a kariéry s kariérovými poradci. Odborné poradenství
v této oblasti může výrazně zvýšit úspěšnost studenta
při volbě pomaturitního studia!
Partnery Centra kariérového poradenství jsou Centrum
vzdělávání všem a projekt KýmČímBýt.

REGISTRACE PEDAGOGŮ

Jednou z významných priorit veletrhu Gaudeamus je kvalitní
komunikace s pedagogy a výchovnými poradci středních škol.
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 výchovných
poradců registrovaných pro jednu školu není omezen.
Volné vstupenky budou zaslány na adresu uvedenou
v registračním formuláři.
Organizátor veletrhu, společnost MP-Soft, a.s., garantuje všem
registrovaným výchovným poradcům, že jejich údaje nebudou
použity za jiným účelem, než pro zasílání informací o veletrhu
Gaudeamus.
Informační sety si mohou pedagogové a výchovní
poradci vyzvednout na veletrhu, po předložení vyplněné
volné vstupenky, v Pedagogickém centru.
Informační set obsahuje:
•
informační systém pro výchovné poradce na CD
•
sadu informačních materiálů od vystavujících škol
•
tištěný katalog veletrhu,
•
elektronický katalog veletrhu na CD.

WWW.GAUDEAMUS.CZ, INFO@GAUDEAMUS.CZ

