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IV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus Nitra 2016 proběhne ve dnech 4. a 5. 10. 2016 na výstavišti 
Agrokomplex Nitra v pavilonu G. Veletrh bude pro veřejnost otevřen každý den  
od 9 do 16 hodin. 
 

Veletrh návštěvníkům nabídne 235 
zastoupených univerzit, vysokých 
škol, fakult a jiných vzdělávacích 
institucí. Studenti si budou moci vybrat 
z více než 3 000 studijních oborů.  
Na veletrhu budou zastoupeny také 
univerzity a vysoké školy ze zahraničí, 
především z České republiky, Velké 
Británie, Dánska a Nizozemí. 
Zastoupeny budou i univerzity 
z Německa, Polska a Číny. 

 

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace 
a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, 
kterým volba studia po maturitě bez pochyb je. 
 

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, 
informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké 
školy využít. Všechny doprovodné 
programy návštěvníci veletrhu najdou přímo 
v pavilonu G a jsou pro ně zcela zdarma. 
 

Nejvýznamnějším doprovodným 
programem jsou přednášky 
vystavujících škol, které budou probíhat 
každý den v přednáškovém sále v pavilonu 
G. Tématem přednášek jsou podmínky 
přijímacího řízení a studia ve školním roce 
2016/2017 i informace ze zákulisí studia 
přímo od studentů a absolventů vysokých 
škol. 
 

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. 
Každý student si může udělat elektronický test "Na co se hodíš?" a zjistit na které obory 



má nejlepší předpoklady. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který 
studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo 
studijní obor. 
 

Studenti mohou také využít 
Centrum kariérového poradenství. 
Pro studenty jsou připraveny 
workshopy i možnost konzultace přímo 
s kariérovými poradci, kteří studentům 
pomohou při volbě jejich budoucí 
kariéry na základě jejich předpokladů. 
Tuto informaci mohou studenti 
zohlednit již při volbě vysoké školy. 
 
Pro studenty zajímající se o 
studium v zahraničí je připraveno 
Poradenské centrum pro 

vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže 
s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až 
po organizaci cesty a ubytování. Ve stánku Poradenského centra je také připravena 
nabídka studia na partnerských univerzitách z Velké Británie. 
 

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících 
školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. 
Systém aktuálně obsahuje přes 600 vzdělávacích institucí a 5 500 studijních programů. 
 

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné 
vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus-
sk.sk. 
 

Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na 
www.gaudeamus-sk.sk má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také 
dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů. 
 

Veletrh Gaudeamus v Nitře proběhne pod záštitou: 

 Ministra školství, vědy, výzkumu a sportu ČR,  
prof., Ing. Petera Plavčana, CSc. 

 Velvyslankyně České republiky na Slovensku, Ing. Livie Klausové, CSc. 
 Primátora města Nitry, Doc. Ing. Jozefa Dvonče, CSc. 
 Předsedy Nitranského samosprávného kraje, doc. Ing. Milana Belicu, Ph.D. 
 Rektora Univerzity Konstantina Filozofa,  

prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. 
 Rektora Slovenské polnohospodářské univerzity,  

Dr.hc prof. Ing. Petera Bielika, Ph.D. 
 

Tisková konference pro novináře proběhne 4. 10. 2016, bezprostředně po 
slavnostním otevření veletrhu, které začíná v 9 hodin přímo v pavilonu G. 
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