Zprávy
OHLÉDNUTÍ ZA XIV. ROČNÍKEM VELETRHU GAUDEAMUS® 2007
XIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2007 proběhl na
brněnském výstavišti v pavilonu G2 ve dnech 30. října
až 2. listopadu 2007. Informace o možnostech dalšího
vzdělávání poskytovali kvaliﬁkovaní zástupci vystavujících škol ve svých expozicích a na přednáškách.
Doprovodný program přednášek vystavujících škol,
které probíhaly každý den v přednáškovém sále pavilonu, navštívilo 25–30 % všech návštěvníků veletrhu.
Přednášky a semináře probíhají v sále o kapacitě cca
300 míst. Velký zájem byl i o poradenský servis, který
studentům pomáhal najít žádané studijní obory. Vstup
na přednášky a poradenský servis měl každý návštěvník zdarma. Podle průzkumu pořádající společnosti
MP-Soft, a.s., se studenti nejvíce zajímali o studium
v oborech právo, psychologie, ﬁlozoﬁe, mezinárodní
vztahy, sociologie, pedagogika, o obory související
s cestovním ruchem a turismem, studium jazyků,
lékařské obory a farmacii.

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ),
v.v.i., vykonávalo činnosti související s přípravou
a realizací prezentace Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy a jeho zástupce je členem poradního
výboru veletrhu. CSVŠ, v.v.i., provádí kompletní
servis, poradenskou službu, přednáškovou činnost,
připravilo tisk 10 000 výtisků adresáře vysokých škol
a informačního letáku. Při výše uvedené návštěvnosti
byla prostřednictvím těchto tisků informována téměř
třetina návštěvníků veletrhu. Největší byl zájem o statistiky přijímacích řízení (údaje Ústavu pro informace
ve vzdělávání) na veřejné a soukromé vysoké školy
a vyšší odborné školy (VOŠ) v minulém akademickém
roce, které byly seřazeny podle procent úspěšnosti přijetí na jednotlivé školy/katedry, respektive obory VOŠ.
V průběhu prosince bude vyhodnoceno dotazníkové
šetření CSVŠ, v.v.i., uskutečněné v průběhu veletrhu,
kterého se zúčastnilo téměř 400 studentů. Zejména
výchovnými poradci ze středních škol byla kritizována
skutečnost, že v letošním roce díky odmítnutí zakázky
vydavatelem nevyšla publikace „Jak na vysokou školu“. Malou náhradou může být skutečnost, že vyhledávání v databázi VŠ bude k dispozici od začátku roku
2008 na http://www.csvs.cz/databaze/vs2004/.

Veletrh navštívilo nejvíce diváků za dobu existence
této významné akce (celkem 30 205) a bylo zastoupeno
rekordních 144 vystavovatelů. Na doposud největší
výstavní ploše pavilonu G2 se prezentovalo 213 fakult
a katalog identiﬁkoval celkem 1370 českých i zahraničních studijních oborů. Každý návštěvník mohl využít
bezplatný poradenský servis pro vyhledání studijních
oborů, fakult nebo školy, servis byl rozšířen i na studium v zahraničí. Studenti měli k dispozici interaktivní
podrobný abecední rejstřík studijních oborů včetně
seznamu oborů, které lze studovat na zahraničních
školách.

V příštím roce proběhnou na našem území následující veletrhy:
Guadeamus International a Guadeamus region Praha – Mezinárodní a regionální veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání; veletrh proběhne v areálu
pražského výstaviště v Holešovicích 9. a 10. dubna
2008

Rozložení návštěvnosti veletrhu v jednotlivých
dnech:

XV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus® 2008; veletrh tradičně proběhne v areálu brněnského výstaviště
od 21. do 24. října 2008.

30. října 2007 – 7 752 studentů a 485 pedagogů,
31. října 2007 – 9 576 studentů a 425 pedagogů,
1. listopadu 2007 – 8 718 studentů a 350 pedagogů,
2. listopadu 2007 – 2 867 studentů a 32 pedagogů.

http://www.gaudeamus.cz/
(Libor Nováček)
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