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CO STUDENTI ZÍSKAJÍ? 
 

190 + UNIVERZIT, VŠ A VOŠ 
250 + FAKULT 
3 000 + STUDIJNÍCH OBORŮ 
28 PŘEDNÁŠEK 
4 DOPROVODNÉ PROGRAMY 

 

Veletrh Gaudeamus nabízí informace, které studenti 
nenajdou nikde na internetu ani na dnech otevřených 
dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří 

zejména přednášky vystavovatelů, možnost osobního setkání 
se zástupci a především studenty jednotlivých škol. Další 
jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis,  
který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího 
studia, vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich 
preferencí. Poradenský servis doplňuje Testovací centrum, 
Poradenství o studiu v zahraničí a Kariérové poradenství. 

 

 

GAUDEAMUS ODPOVÍ NA TYTO OTÁZKY: 
 Kam po maturitě? 
 Co mě škola naučí? 
 Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ? 
 Kde je studium nejvýhodnější? 

 Kde lze studovat vybraný obor? 
 Které obory lze studovat na škole? 
 Kde lze studovat vybranou fakultu? 
 Ve kterých státech může studovat český student? 
 a řadu dalších..... 

 

 

PRO KAŽDÉHO JE PŘIPRAVENO: 
 tištěný katalog vystavovatelů 
 elektronický katalog ke stažení 
 aktuální přehled studijních příležitostí pro maturanty 
 informace o přijímacím řízení a podmínkách studia 
 poradenství při výběru školy 
 účast na přednáškách škol 
 zdarma kariérové poradenství 
 doprovodný program Věda pro život 
 poradenství o studiu v zahraničí 
 možnost využít testovací centrum „Na co se hodíš?“ 
 mobilní aplikace Gaudeamus Guide 

 

KDY A KDE SE VELETRH KONÁ? 
PVA EXPO PRAHA – LETŇANY 

HALA č. 4 
25. – 26. LEDNA 2017 

DENNĚ 8:00 – 16:00 
AUTOBUS OD METRA ZDARMA! 

 

GAUDEAMUS PRO PEDAGOGY 
Prioritou X. ročníku veletrhu Gaudeamus je kvalitní 

spolupráce s výchovnými poradci středních škol. 
K základnímu standardu služeb pro pedagogy patří možnost 
získat volnou vstupenku, platnou po celou dobu veletrhu  

a bulletin „Gaudeamus“, který je zdrojem aktuálních informací 
o veletrhu, vystavovatelích a doprovodných programech.  

Pro každého výchovného poradce je na veletrhu 
připraven speciální informační set, který obsahuje souhrnné 
informace o vystavujících školách, informační systém 
s podrobnými údaji o českých i zahraničních vysokých a vyšších 
odborných školách, tištěný i elektronický katalog veletrhu.  

Všichni pedagogové, kteří se zaregistrují  
a odevzdají vyplněnou volnou vstupenku, 
navíc obdrží poukaz na občerstvení zdarma! 

 

ZÁŠTITY NAD VELETRHEM 
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 Rektor ČVUT v Praze 

 Hejtman Středočeského kraje 
 Poslanci Parlamentu ČR 
 Radní hlavního města Prahy 
 Britská velvyslankyně v ČR 
 Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR 
 Velvyslanec Francie v České republice 
 Velvyslanectví Kanady v České republice 
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PORADENSKÝ SERVIS 
 

60% STUDENTŮ JE PŘI VÝBĚRU ŠKOLY 
NEROZHODNÝCH 
 

10 000 STUDENTŮ VYUŽIJE 
PORADENSKÝ SERVIS NA VELETRHU 
 

NÁRŮST ZÁJMU STUDENTŮ O 19% 
 

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  
NA CO SE HODÍŠ? 
 

8 500 STUDENTŮ SE OTESTUJE  
 

NÁRŮST ZÁJMU STUDENTŮ O 10% 
 

ZVÝŠENÍ ÚSPĚŠNOSTI NÁVŠTĚVY 
VELETRHU O 6% 

 

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! Testovací centrum 

bude studentům k dispozici přímo na veletrhu u stánku 
poradenského servisu ve vstupní hale. 
 

PORADENSTVÍ  
PRO STUDIUM V ZAHRANIČÍ 
 

56% NÁVŠTĚVNÍKŮ VELETRHU 
CHCE STUDOVAT 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. 
 

GAUDEAMUS GUIDE 
Aplikace Gaudeamus Guide je pro studenty k dispozici 

zdarma ke stažení pro mobilní zařízení s OS Android a iOS.  
V mobilní aplikaci studenti najdou veškeré informace o veletrhu, 
vystavovatelích, dopravní doporučení k návštěvě veletrhu, 
interaktivní program přednášek, plánek veletrhu a mnoho 
dalšího. Prostřednictvím mobilní aplikace je také možné 
přímo vyhledávat studijní obory z obsáhlé databáze 
poradenského servisu! 
 

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! 

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 a mnohé další. Veškeré prezentované 
zajímavosti si budou moci návštěvníci vyzkoušet.  

 

 

STUDIUM NEJEN V PRAZE 
 

VEŘEJNÉ I SOUKROMÉ VŠ A UNIVERZITY 
Z PRAHY, I Z CELÉ REPUBLIKY 
 

60+ ŠKOL ZE ZAHRANIČÍ  
 

JAZYKOVÉ ŠKOLY, VOŠ  
A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE 
 

PŘEDNÁŠKY O STUDIU 
 

ZŮČASTNÍ SE AŽ 16 000 STUDENTŮ 
 

Úterý 25. 1. 2017 
 

  9.00 -   9.30 Slavnostní zahájení veletrhu 
  9.40 - 10.10 Masarykova univerzita 
10.15 - 10.55 České vysoké učení technické v Praze 
11.00 - 12.30 Co tě ani na nejlepší VŠ nenaučí,  

aneb jak si vybrat tu správnou? 
12.35 - 13.05 Univerzita Karlova v Praze 
13.10 - 13.40 Technická univerzita v Liberci 
13.45 - 14.05 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
14.10 - 14.30 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 
14.35 - 14.55 University of New York in Prague 
15.00 - 15.10 Vysoká škola obchodní v Praze 
15.15 - 15.25 MCI Management Center Innsbruck 
15.30 - 15.50 Univerzita obrany 
 

 

Středa 26. 1. 2017 
  9.00 -   9.20 Prague College 
  9.25 -   9.45 MCI Management Center Innsbruck 
  9.50 - 10.10 Univerzita Palackého v Olomouci 
10.15 - 10.55 České vysoké učení technické v Praze 
11.00 - 11.30 Univerzita Karlova v Praze 
11.35 - 12.05 Masarykova univerzita 
12.10 - 12.30 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
12.35 - 12.55 Vysoká škola finanční a správní, a.s. 
13.00 - 13.20 University of New York in Prague 
13.25 - 13.35 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. 
13.40 - 14.00 Univerzita obrany 
14.05 - 14.15 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 
14.20 - 14.40 DAAD - Studium v Německu 
14.45 - 15.05 Velvyslanectví Kanady -  

Studium v Kanadě 
15.10 - 15.30 Metropolitní univerzita Praha 
15.35 - 15.55 Vysoká škola ekonomická v Praze 


