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Na veletrhu představilo možnosti studia 156 univerzit, vysokých a vyšších odborných škol, 220
fakult a předmětem nabídky bylo více než 3 000 studijních oborů. Kromě tuzemských škol bylo
zastoupeno 20 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 10 zemí.
Veletrh navštívilo 8 376 návštěvníků, z toho 26,43% mužů a 73,57% žen. Spektrum návštěvníků
bylo složené ze studentů III. ročníků SŠ (29,82%), studentů IV. ročníků SŠ (53,69%), ostatní
návštěvníci tvořili VŠ (16,49%). Studenti gymnázií tvořili 40,89% z celkového počtu
návštěvníků, studenti středních odborných škol 45,00%, zbývajících 14,11% připadá na ostatní
skupiny, převážně zájemce o vyšší formy studia a celoživotní vzdělávání. Návštěvníci veletrhu
přijeli ze všech krajů České republiky, nejvíce zastoupené byly české kraje a Praha. Zahraniční
návštěvníci na veletrh přijeli ze Slovenské republiky, Slovinska, Ruska a USA. Studenti měli
největší zájem o studium jazyků, managementu a ekonomie, společenských věd a právních oborů.
Naopak nejmenší zájem byl o studium strojírenských, stavebních, 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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Velkému zájmu návštěvníků se těšili doprovodné programy. Přednášky navštívilo 72,74%
návštěvníků, doprovodný program „Věda pro život“ navštívilo 16,55% návštěvníků, a
doprovodný program Tailor-made Study Abroad využilo 17,74% návštěvníků. Možnosti
poradenského servisu využilo 53,93% návštěvníků.
V roce 2013 je veletrh Gaudeamus připravován také v Brně, kde proběhne v termínu 5. až 8.
listopadu 2013 na brněnském výstavišti, pavilony G1 a G2. Na jubilejním XX. ročníku veletrhu
Gaudeamus v Brně se budou účastnit české i zahraniční univerzity, podobně jako na pražském.
Více informací o registrovaných školách, program přednášek a další informace jsou uvedené na
ww.gaudeamus.cz. Návštěvu brněnského veletrhu Gaudeamus doporučujeme zejména studentům
III. a IV. ročníků středních škol. Na brněnském veletrhu Gaudeamus bude probíhat tradiční
doprovodný program přednášek, poradenský servis, doprovodný program „Věda pro život“ a
„Pojďme si hrát s technikou“.
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