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Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus 2009 je od 20. do 23.10., každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 17 
hodin, v pátek 23.10. do 14 hodin. 

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon V. 

Letošní veletrh bude výjimečný v mnoha směrech. Státní správa, vystavovatelé i diváci věnují 
veletrhu Gaudeamus neustále větší pozornost a přikládají mu velký význam. Na veletrhu bude 
zastoupeno 205 univerzit, vysokých a vyšších odborných škol, více jak 250 fakult a přes 3500 
studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách. Nad 
letošním veletrhem převzala záštitu osobně ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová, 
hejtman Jihomoravského Kraje pan Mgr. Michal Hašek, primátor města Brna, pan Roman 
Onderka a tradičně i rektor Vysokého učení technického v Brně, pan Prof. Ing. Karel Rais, 
Csc. MBA. 

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný zejména počtem a složením 
vystavovatelů, novými doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. 
Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší 
odborné školy. Kromě tuzemských škol budou na veletrhu vystavovat renomované zahraniční 
univerzity a vysoké školy ze zemí Evropské unie a dalších světových velmocí. Nejvíce 
zahraničních vystavovatelů přijede z Finska (23 univerzit), Slovenska, Velké Británie, 
Německa, Rakouska, Holandska, Belgie, Polska a Francie. O české studenty projevily v 
letošním roce zájem také čínské univerzity, na veletrhu bude zastoupeno 29 čínských 
univerzit. Čínské univerzity budou nabízet studium v angličtině za velmi výhodných 
podmínek a výměnné studijní pobyty. Nabídka studia v Číně je zcela novým fenoménem 
nejenom v České republice. Zájemcům o informace z této oblasti lze doporučit přednášku 
„Podmínky studentských výměn a studia v Číně“, která proběhne v pátek 23.10. v pavilonu V 
na brněnském výstavišti, přednáškový sál B. 

Šestnáctý ročník veletrhu jde opět dál v prohlubování vazby mezi vzděláním a budoucím 
uplatnění absolventů vysokých škol v praxi. Již druhým rokem bude probíhat doprovodný 
program s názvem Věda pro život, jehož cílem je umožnit budoucím studentům nahlédnout 
do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované vynálezy, 
přírodní jevy, zajímavé vědecké poznatky a špičkové technologické novinky si návštěvníci 
mohou sami na výstavišti vyzkoušet. Věda pro život pomůže studentům při rozhodování o 
budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje 
představu o budoucím uplatnění. 



V průběhu veletrhu proběhne v roce 2009 poprvé soutěž o nejlepší expozici. Soutěžit budou 
vystavovatelé o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda 
informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Přihlášené 
expozice bude hodnotit komise, složená ze studentů škol různých typů a zaměření, pod 
vedením nezávislého pedagoga. Závěrečné vyhodnocení provede komise ve středu 21. října v 
odpoledních hodinách. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním společenském 
večeru 21. října 2009, který začne v 19 hodin a následující den zveřejněné na 
www.gaudeamus.cz. 

Veletrh je určen i pro odborné návštěvníky, pro které je v letošním roce připraven speciální 
Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém obdrží každý registrovaný 
pedagog nebo účastník specializované přednášky pro výchovné poradce, která proběhne v 
úterý 20.10. od 9:40 v přednáškovém sále A pavilonu V. Jedná se o zcela novou aplikaci na 
CD, ve které výchovní poradci najdou podrobné informace o podmínkách studia, studijních 
oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních 
univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. V systému je zpracováno přes 350 
vzdělávacích institucí, veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a 
seznamů. 

Slavnostní zahájení a tisková konference proběhne 20.10.2009 v 9 hodin na brněnském 
výstavišti, pavilon V, přednáškový sál A. Prosíme, aby se zájemci o účast na tiskové 
konferenci registrovali nejpozději do 16.10. na adrese email: info@gaudeamus.cz.


