EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO
A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
GAUDEAMUS 2012
Na veletrhu představilo možnosti studia 201 univerzit, vysokých a vyšších odborných škol, 245
fakult a předmětem nabídky bylo více než 3800 studijních oborů. Kromě tuzemských škol bylo
zastoupeno 53 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí.
Veletrh navštívilo 28 841 návštěvníků, z toho 26,6% mužů a 73,4% žen. Spektrum návštěvníků
bylo složené ze studentů III. ročníků SŠ (22,5%), studentů IV. ročníků SŠ (71,8%), studentů nebo
absolventů VŠ (5,7%). Studenti gymnázií tvořili 46,7% z celkového počtu návštěvníků, studenti
středních odborných škol 47,6%, zbývajících 5,7% připadá na ostatní skupiny. Návštěvníci
veletrhu přijeli ze všech krajů České republiky, významný podíl na návštěvnosti měli i studenti
ze Slovenské republiky. Studenti měli největší zájem o studium jazyků, společenských věd,
managementu a ekonomie. Naopak nejmenší zájem byl o studium stavebních, strojírenských,
elektrotechnických a zemědělských oborů, viz následující graf.
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Preferovaným typem studia bylo bakalářské studium s možností pokračování, bakalářské krátké,
studium na vyšší odborné škole, magisterské navazující a magisterské dlouhé studium, viz graf.
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Při rozhodování o svém budoucím studiu studenti nejvíce přihlíželi k možnosti uplatnění v praxi
a pravděpodobnosti získání zaměstnání. Druhým kriteriem, které ovlivňovalo volbu studia, byly

individuální předpoklady a schopnosti studenta. Naopak nejméně studenti přihlíželi
k současnému studiu nebo absolvované škole a jeho návaznosti na zamýšlené pokračování ve
studiu.
Velkému zájmu návštěvníků se těšily doprovodné programy. Přednášky navštívilo 68,4%
návštěvníků, doprovodný program „Věda pro život“ navštívilo 14,7% návštěvníků, program
„Pojďme si hrát s technikou“, zaměřený na podporu studia technických oborů, navštívilo 9,9%
návštěvníků a doprovodný program Tailor-made Study Abroad využilo 11,8% návštěvníků.
Možnosti poradenského servisu využilo 52% návštěvníků.
V průběhu veletrhu proběhla již po čtvrté prestižní soutěž o nejlepší expozici a svoji expozici
do ní přihlásilo 20 vystavovatelů. Hodnotící komise byla složena ze studentů Obchodní akademie
a VOŠ obchodní Brno Pionýrská, dále ze Střední školy umění a designu Brno Husova, Střední
průmyslové školy technické Brno Sokolská a ze studentů, které do komise nominovali sami
vystavovatelé. Komise pracovala nezávisle, pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno
Pionýrská, která byla gesční školou soutěže. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na společenském
večeru veletrhu, který proběhl 31. října od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská
1. Na prvním místě se umístila expozice Českého vysokého učení technického v Praze, druhé
místo patřilo expozici Univerzity Palackého v Olomouci a na třetím místě se umístila expozice
Masarykovy univerzity v Brně.
Veletrh Gaudeamus je připravován také v Praze, kde proběhne v termínu 29. až 30. ledna 2013 na
výstavišti Praha Holešovice, pavilony E a D. Na veletrhu Gaudeamus v Praze se budou účastnit
české i zahraniční univerzity, podobně jako na brněnském. Více informací o registrovaných
školách, program přednášek a další informace jsou uvedené na www.gaudeamus.cz. Návštěvu
pražského veletrhu Gaudeamus doporučujeme zejména studentům III. a IV. ročníků středních
škol z českých regionů. Na pražském veletrhu bude probíhat tradiční doprovodný program
přednášek, poradenský servis a již podruhé se v Praze představí doprovodný program „Věda pro
život“.
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