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POZÝVAME VÁS NA PRVÝ
VEĽTRH VZDELÁVANIA
V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU!
Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Európsky veľtrh
pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
Slovakia, ktorý tradične prebehne na výstavisku Agrokoplex
v Nitre v dňoch 27. a 28. septembra 2017.
Veľtrh Gaudeamus v Nitre je v školskom roku
2017/2018 pre stredoškolských študentov prvou
príležitosťou zoznámiť sa s rozsiahlou ponukou štúdia
po maturite a osobne sa stretnúť so zástupcami
Slovenských aj zahraničných univerzít a vysokých škôl.
Veľtrh je pre študentov bránou do sveta vzdelávania, hľadajú
na ňom svoje budúce štúdium a rozhodujú sa o svojej
budúcnosti. Správny výber ďalšieho štúdia po maturite je pre
študentov kľúčovým okamihom v ich živote. Ako organizátori
veľtrhu sa snažíme, aby ponuka vzdelávanie bola čo najširší,
pokrývala celé spektrum študijných príležitostí a prezentácia
možností ďalšieho štúdia bola pre študentov zrozumiteľná.
Veľtrh Gaudeamus je zameraný na pomaturitné vzdelávanie
a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných
škôl. Návštevu veľtrhu možno odporučiť študentom III.
i IV. ročníkov stredných škôl. Návšteva študentov III.
ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu
maturitných predmetov a následne budúce štúdium.
Významnou súčasťou veľtrhu Gaudeamus sú tiež sprievodné
programy.
Jedná
sa
predovšetkým
o
prednášky
vystavujúcich škôl, sprievodný program "Veda pre život"
a Poradenský servis s Testovacím centrom.
Prioritou veľtrhu Gaudeamus je aj kvalitná spolupráca
s výchovnými poradcami stredných škôl. K základnému
štandardu služieb pre pedagógov je možnosť získať voľnú
vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu, bulletin "Gaudeamus"
s dôležitými informáciami o veľtrhu, informačné balíčky
o vystavujúcich školách a Informačný systém pre pedagógov.

KDE A KEDY SA VEĽTRH KONÁ?
V. ročník Gaudeamus Nitra 2017
• 27. – 28. septembra 2017
• Výstavisko Agrokomplex Nitra
• Pavilón G
• Denne 9:00 – 15:00

ZÁŠTITY NAD VEĽTRHOM
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR,
pán prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku,
pani Ing. Lívia Klausová, CSc.
Primátor mesta Nitry, pán doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja,
pán doc. Ing. Milan Belica, Ph.D.
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa,
pán prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Rektor Slovenské poľnohospodárske univerzity,
pán Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.

GAUDEAMUS PRE ŠTUDENTOV
Veľtrh Gaudeamus je významným zdrojom informácií
o možnostiach ďalšieho štúdia pre študentov IV. a III.
ročníkov SŠ aj pre všetkých záujemcov o celoživotné
vzdelávanie. Na veľtrhu v Nitre študenti nájdu odpovede
na otázky:
•
Kam po maturite?
•
Ako sa dostať na VŠ?
•
Kde je štúdium najvýhodnejšie?
•
Kde možno študovať vybraný program?
•
Ktoré programy možno študovať na škole?
•
Kde možno študovať vybranú fakultu?
•
a veľa ďalších.....
Významným zdrojom informácií o podmienkach prijímacieho
konania a štúdiá sú prednášky vystavujúcich škôl, ktoré
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budú prebiehať v prednáškovej sále v pavilóne G. Prednášky
prebehnú podľa programu, uvedeného v tomto bulletine.
Na veľtrhu bude zastúpených viac ako 90 univerzít
a vysokých škôl, cez 130 fakúlt, a viac ako 7 000 študijných
programov, ktoré je možné študovať v slovenskom, alebo
cudzom jazyku. Na veľtrhu sa tiež predstaví viac ako 50
univerzít z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska
a ostatných krajín.

REGISTRÁCIA ŠTUDENTOV
Študentom
odporúčame
sa
pred
veľtrhom
zaregistrovať na www.gaudeamus-sk.sk, vytlačiť alebo
nahrať do mobilného zariadenia e-mail, ktorý im príde na zadanú
e-mailovú adresu a výtlačok priniesť so sebou na veľtrh.
Registrovaní študenti majú nárok na zvýhodnené
vstupné v cene 2 € na osobu. Naviac dostanú v stánku
poradenského servisu zadarmo:
•
tlačený slovníček vysokoškolských pojmov
•
tlačený návod "Ako si správne vybrať budúce štúdium?"
•
malý darček
Študenti, ktorí veľtrh navštívi bez predchádzajúcej
registrácie, získajú v cene vstupného:
•
podrobný tlačený katalóg s aktuálnymi kontakty, termíny
podania prihlášok a prijímacieho konania
•
vyčerpávajúci aktuálny prehľad študijných príležitostí
•
informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia
•
elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných
odborov, a ďalšími informáciami o štúdiu
•
zadarmo poradenstvo pri výbere školy alebo študijného
odboru v stánku poradenského servisu priamo na veľtrhu
•
účasť na všetkých prednáškach

Pedagógovia, ktorí veľtrh navštívia spolu so svojimi
študentmi, im môžu zakúpiť zvýhodnené skupinové
vstupné. Skupinové vstupné je možné uplatniť
na pokladni "Registrácia" pri hlavnej bráne. Na pokladni
je nutné predložiť menný zoznam študentov s pečiatkou
školy a podpisom. Cena skupinového vstupného
je 1 €/osoba.

Pedagógovia môžu po dobu svojej návštevy
veľtrhu tiež využiť zázemie s občerstvením
zadarmo!

PREDNÁŠKY ŠKÔL
Prednášky vystavujúcich škôl sú najvýznamnejším zdrojom
informácií o možnostiach štúdia, aktuálnych študijných
programoch, odboroch, termínoch a podmienkach prijímacieho
konania. Informácie sú podávané kvalifikovanými zástupcami
vysokých škôl a ich študentov. Prednášky prebehnú priamo
v pavilóne G a vstup je pre návštevníkov veľtrhu zdarma.

VEDA PRE ŽIVOT

Sprievodný program "Veda pre život" umožní študentom
nahliadnuť do náplne štúdia a zaujímavostí, ktoré sa môžu
v škole naučiť. Predstavené budú najnovšie vedecké
poznatky a ich aplikácie v praxi, prírodné javy, chemické
pokusy, dopravné prostriedky, roboti a ďalšie nové
technológie. Všetky prezentované zaujímavosti si budú môcť
návštevníci vyskúšať.

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Unilink
je
Poradenské
Centrum
špecializujúca
sa na vysokoškolské štúdium v zahraničí a poskytuje
komplexné poradenstvo študentom úplne zadarmo.
Unilink pomáha s výberom vhodných univerzít, študijných
odborov aj s celým prijímacím procesom. Okrem iného pomôže
s výberom ubytovania, vybavenie následných formalít
a prípravou na odchod do zahraničia. V stánku poradenského
centra Unilink v pavilóne G študenti získajú tiež
podrobné informácie o štúdiu na viac ako 30 prestížnych
univerzitách vo Veľkej Británii.

PORADENSKÝ SERVIS

REGISTRÁCIA PEDAGÓGOV
Pedagógovia, a výchovní poradcovia môžu zadarmo získať
voľnú vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu, a špeciálny
informačný set pre pedagógov a výchovných poradcov. Pre
získanie voľnej vstupenky sa stačí zaregistrovať na adrese
www.gaudeamus-sk.sk.
Voľné
vstupenky
budú
zaslané
na
adresu,
ktorú uvediete v registračnom formulári.
Organizátor veľtrhu, spoločnosť MP-Soft, a.s., garantuje
všetkým registrovaným výchovným poradcom, že ich údaje
nebudú použité na iný účel, než pre zasielanie informácií
o veľtrhu Gaudeamus.
Informačné sety si môžu pedagógovia vyzdvihnúť
po predložení vyplnenej voľnej vstupenky v stánku
poradenského servisu. Informačný set obsahuje:
•
informačný systém pre výchovných poradcov na CD
s aktuálnymi informáciami o školách a programoch
•
sadu informačných materiálov od vystavujúcich škôl
•
tlačený a elektronický katalóg veľtrhu

V stánku poradenského servisu priamo na veľtrhu
je nerozhodným študentom k dispozícii databáza viac
ako 10 000 študijných odborov, 800 fakúlt a 450
vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej republiky a celého
sveta. Personál poradenského servisu je schopný záujemcom
z tejto databázy vybrať najvhodnejší školy, alebo fakulty.
Vybrané
školy
môžu
záujemcovia
navštíviť
priamo
v ich expozíciách.
Súčasťou poradenského servisu bude Testovacie centrum,
ktoré prostredníctvom testu predpokladov pre štúdium pomôže
nerozhodnutým študentom určiť, na ktorý študijný odbor majú
najvhodnejšie predpoklady. Test predpokladov pre štúdium
významne zvyšuje úspešnosť nerozhodných študentov
pri voľbe budúceho štúdia!

KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Priamo na veľtrhu bude k dispozícii centrum
kariérového poradenstva, ktoré študentom zadarmo
ponúkne možnosť osobné konzultácie o voľbe vhodného
štúdia a kariéry s kariérnym poradcami. Odborné
poradenstvo v tejto oblasti môže výrazne zvýšiť úspešnosť
študenta pri voľbe pomaturitného štúdia!
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PROGRAM PREDNÁŠOK
Streda 27. 9. 2017
9.00 - 9.30
9.40 - 10.00
10.05 - 10.25
10.30 - 10.50
10.55 - 11.15
11.20 - 11.40
11.45 - 12.05
12.10 - 12.30
12.35 - 12.55
13.00 - 13.10

Slavnostní zahájení veletrhu
Univerzita Konštantína Filozofa
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita
University of New York in Prague
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Nie je farmár, ako farmár...
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Prečo zostať študovať na Slovensku?
Technická univerzita vo Zvolene

Štvrtok 28. 9. 2017
9.15 - 9.35
9.40 - 10.00
10.05 - 10.25
10.30 - 10.50
10.55 - 11.15
11.20 - 11.40
11.45 - 12.05
12.10 - 12.20
12.25 - 12.45
12.50 - 13.00

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Slovenská technická univerzita v Bratislave
University of New York in Prague
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů, ČZU v Praze
Žilinská univerzita v Žiline
Študuj výnimočné programy na UNIZA!
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Metropolitní univerzita Praha
Prešovská univerzita v Prešove

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Aarhus University, Dánsko
Aberystwyth University, Veľká Británia
Anglia Ruskin University, Veľká Británia
Bangor University, Veľká Británia
BIMM, Veľká Británia
Birmingham City University, Veľká Británia
Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS)
Business Academy Dania, Dánsko
Business Academy South West Esbjerg, Dánsko
Bournemouth University, Veľká Británia
BPP University College, Veľká Británia
British and Irish Modern Music Institute, Veľká Británia
Business Academy Aarhus, Dánsko
Canterbury Christ Church University, Veľká Británia
CBS Cologne Business School, Nemecko
City University London, Veľká Británia
Copenhagen School of Design and Technology, Dánsko
Coventry University, Veľká Británia
Česká zemědělská univerzita v Praze
•
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
•
Fakulta lesnická a dřevařská
Dania Academy of Higher Education, Dánsko
DANIA – Business school, Dánsko
De Montfort University, Veľká Británia
Ekonomická univerzita v Bratislave
•
Národohospodárska fakulta
•
Obchodná fakulta
•
Fakulta hospodárskej informatiky
•
Fakulta podnikového manažmentu
•
Fakulta medzinárodných vzťahov
•
Fakulta aplikovaných jazykov
•
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pro Edukka s.r.o.
BASW – Business Academy South West, Dánsko
Fontys University of Applied Sciences, Holandsko
Glyndwr University, Veľká Británia
Hague University of Applied Sciences, Holandsko
Hanze University of Applied Sciences, Holandsko

Häme University of Applied Sciences, Fínsko
HZ University of Applied Sciences, Holandsko
IBA – International Business Academy Kolding, Dánsko
Inholland University of Applied Sciences, Holandsko
InterStudy – štúdium v zahraničí
Kancelária veľvyslanectva Kanady
Liverpool Hope University, Veľká Británia
London Metropolitan University, Veľká Británia
London School of Business and Finance, Veľká Británia
London South Bank University, Veľká Británia
Mendelova univerzita v Brně
•
Agronomická fakulta
•
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
•
Institut celoživotního vzdělávání
•
Lesnická a dřevařská fakulta
•
Provozně ekonomická fakulta
•
Zahradnická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Middlesex University London, Veľká Británia
New College of the Humanities London, Veľká Británia
Nottingham Trent University, Veľká Británia
One World Institute, Nórsko
Paneurópska vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
•
Fakulta humanitných a prírodných vied
•
Fakulta manažmentu
•
Fakulta športu
•
Fakulta zdravotníckych odborov
•
Filozofická fakulta
•
Gréckokatolícka teologická fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Regent’s University London, Veľká Británia
Richmond, The American International University in London
SAE Institutes, Veľká Británia
Saxion University of Applied Sciences, Holandsko
Scandinavian Study
Sheffield Hallam University, Veľká Británia
Slezská univerzita v Opavě
•
Fakulta veřejných politik
•
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
•
Matematický ústav
•
Obchodně podnikatelská fakulta
Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre
•
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
•
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
•
Fakulta ekonomiky a manažmentu
•
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
•
Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva
•
Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
•
Fakulta architektúry
•
Fakulta elektrotechniky a informatiky
•
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
•
Fakulta informatiky a informačných technológií
•
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
•
Stavebná fakulta
•
Strojnícka fakulta
•
Ústav manažmentu
SOAS, University of London, Veľká Británia
Southampton Solent University, Veľká Británia
STUDENT AGENCY, s.r.o.
Stredná zdravotnícká škola, Farská 23, Nitra
Swansea University, Veľká Británia
Teesside University, Veľká Británia
Technická univerzita v Košiciach
•
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
•
Hutnícka fakulta
•
Strojnícka fakulta
•
Fakulta elektrotechniky a informatiky
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•
Stavebná fakulta
•
Ekonomická fakulta
•
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
•
Fakulta umení
•
Letecká fakulta
Technická univerzita v Liberci
•
Ekonomická fakulta
•
Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií
•
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
•
Fakulta strojní
•
Fakulta textilní
•
Fakulta umění a architektury
•
Ústav zdravotnických studií
Technická univerzita vo Zvolene
•
Drevárska fakulta
•
Fakulta Ekológie a Environmentalistiky
•
Fakulta Environmentálnej a výrobnej techniky
•
Lesnícka Fakulta
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
•
Fakulta zdravotníctva
•
Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie
•
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
•
Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
•
Fakulta špeciálnej techniky
Trnavská univerzita v Trnave
•
Filozofická fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
•
Teologická fakulta
•
Právnická fakulta
UCLAN, Veľká Británia
UNILINK - Poradenské centrum pro VŠ studium ve Velké Británii
University Campus Suffolk, Veľká Británia
University College of Northern Denmark, Dánsko
University of Bedfordshire, Veľká Británia
University of Bradford, Veľká Británia
University of Birmingham, Veľká Británia
University of Central Lancashire, Veľká Británia
University of Derby, Veľká Británia
University of Essex, Veľká Británia
University of Greenwich, Veľká Británia
University of Groningen, Holandsko
University of Hertfordshire, Veľká Británia
University of Huddersfield, Veľká Británia
University of Chichester, Veľká Británia
University of Liverpool, Veľká Británia
University of New York in Prague
University of Northamptom, Veľká Británia
University of Portsmouth, Veľká Británia
University of Roehampton, Veľká Británia
University of South Wales, Veľká Británia
University of Sunderland, Veľká Británia
University of the West of England, Bristol, Veľká Británia
University of West London, Veľká Británia
University of Westminster, Veľká Británia
University of Winchester, Veľká Británia
University of Worcester, Veľká Británia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
•
Fakulta sociálně-ekonomická
•
Fakulta výrobních technologií a managementu
•
Fakulta zdravotnických studií
•
Fakulta životního prostředí
•
Přírodovědecká fakulta
•
Filozofická fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Fakulta užitého umění a designu
Univerzita Karlova
•
Fakulta sociálních věd
•
Matematicko-fyzikální fakulta
•
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
•
Fakulta managementu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
•
Fakulta prírodných vied
•
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
•
Fakulta stredoeurópskych štúdií
•
Filozofická fakulta
•
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
•
Ekonomická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Fakulta prírodných vied
•
Filozofická fakulta
•
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
•
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
•
Cyrilometodějská teologická fakulta
•
Fakulta tělesné kultury
•
Fakulta zdravotnických věd
•
Filozofická fakulta
•
Lékařská fakulta
•
Pedagogická fakulta
•
Právnická fakulta
•
Přírodovědecká fakulta
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
•
Fakulta sociálnych vied
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
•
Fakulta aplikované informatiky
•
Fakulta humanitních studií
•
Univerzitní institut
•
Fakulta logistiky a krizového řízení
•
Fakulta managementu a ekonomiky
•
Fakulta multimediálních komunikací
•
Fakulta technologická
UWE Bristol, Veľká Británia
VIA University College Aarhus, Dánsko
VIA Design Herning, Dánsko
VIA University Horsens, Dánsko
TEKO Design College, Dánsko
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
•
Fakulta chemické technologie
•
Fakulta chemicko-inženýrská
•
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
•
Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., Brno
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Vysoké učení technické v Brně
•
Fakulta architektury
•
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
•
Fakulta chemická
•
Fakulta informačních technologií
•
Fakulta podnikatelská
•
Fakulta stavební
•
Fakulta strojního inženýrství
•
Fakulta výtvarných umění
•
Ústav soudního inženýrství
Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Zealand Institute of Technology (Zibat), Dánsko
Žilinská univerzita v Žiline
•
Celouniverzitný študijný program
•
Elektrotechnická fakulta
•
Fakulta humanitných vied
•
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
•
Fakulta riadenia a informatiky
•
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
•
Stavebná fakulta
•
Strojnícka fakulta

WWW.GAUDEAMUS-SK.SK, INFO@GAUDEAMUS-SK.SK

