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SPRIEVODNÉ PROGRAMY
PRE VÁS

smerovania budúceho absolventa fakulty, ktorá bola kedysi
spojená výhradne s poľnohospodárskou technikou. Časy sa však
menia a (agro)technika má rôzne formy a podoby.

Najviac informácií o vystavujúcich školách ponúknu
prednášky, ktoré prebiehajú po celú dobu veľtrhu v pavilónu
G. Na konci každej prednášky prebieha súťaž o ceny.
Veda pre život pomôže nahliadnuť do náplne štúdia
na vysokých školách. Na interaktívnych ukážkach a zaujímavých
exponátoch študenti uvidia, čo sa na VŠ môžu naučiť.
Nielen nerozhodní študenti môžu využiť Poradenský servis,
Testovacie
centrum
a
Centrum
kariérového
poradenstva. Skúsení poradcovia vám radi pomôžu vyhľadať
vhodnú školu alebo odbor, zistiť na aké odbory máte
predpoklady aj akým smerom sa vydať v budúcej kariére.
Pre záujemcov o štúdium v zahraničí bude pripravené
Poradenské centrum pre štúdium vo Veľkej Británii a veľa škôl
z celého sveta.
SPRIEVODNÉ PROGRAMY obohatí VAŠU NÁVŠTEVU
VEĽTRHU A POMÔŽU VÁM S VÝBEROM ŠKOLY!

Krajina - Zeleň - Život: Prezentácia Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v Nitre s predstavením toho, ako
sa študenti fakulty učia spoznávať a tvorivo realizovať spojenie
nášho každodenného života s úžitkovou a okrasnou zeleňou.
Od spoznávania krajiny okolo nás, záhradníctvo cez krajinnú
a záhradnú architektúru až ku geografickým informačným
systémom.

VEDA PRE ŽIVOT
Sprievodný program "Veda pre život" umožní študentom
nahliadnuť do náplne štúdia a zaujímavostí, ktoré sa môžu
v škole naučiť. Predstavené budú najnovšie vedecké
poznatky a ich aplikácie v praxi, prírodné javy, chemické
pokusy, dopravné prostriedky, roboti a ďalšie nové
technológie. Všetky prezentované zaujímavosti si budú môcť
návštevníci vyskúšať. Všetko čo bude v sprievodnom programe
k videniu je dennou náplňou štúdia alebo výsledkom práce
študentov vysokých škôl. Vedu pre život návštevníci nájdu
v stánkoch jednotlivých škôl.

Keď sa povie agrobiológia: Prezentácia Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorá by mala záujemcom
o štúdium priblížiť aktuálne možnosti štúdia na fakulte, ktorá sa
spája najmä s tradičnými poľnohospodárskymi "koreňmi", teda
rastlinnou a živočíšnou produkciou, ale ktorá reaguje na potreby
súčasnosti v podobe ponuky integrácie najnovších vedeckých
trendov do tejto oblasti. Patrí sem napríklad genetika
a šľachtenie nielen rastlín a živočíchov, ale aj nutričná genetika,
problematika (najmä zdravej) výživy ľudí, rozvoja vidieka
v spojení s agrárnou produkciou, chov zvierat v spojení
s terapeutickým využitím
apod.

V sprievodnom programe sa predstavia:

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA:
Tajomstvo vôní a chutí (na tanieri): Prezentácia Fakulty
biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, moderných trendov
vo výučbe v nadväznosti na prípravu vysoko kvalitných
odborníkov nielen pre potravinársky priemysel či špecializované
laboratóriá. Kontakt s najmodernejšou laboratórnou technikou
a metódami ponúka študentom možnosť už počas štúdia nielen
poznávať tajomstvá chutí a vôní toho, čo máme na tanieri,
ale poznať čo najviac z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho
života cez kvalitu našich potravín.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE:
Zaujímavé exponáty z fakúlt Žilinskej univerzity. Budu
prezentovane oblasti: Strojarstvo, elektrotechnika, informatika
a stavebnictvo.

Nie je (agro)technika ako technika...: Prezentácia
Technickej fakulty SPU v Nitre zameraná na priblíženie toho,
čo ponúka záujemcom o štúdium a najmä možnosti praktického
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ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Poradenské centrum UniLink

Unilink
je
Poradenské
Centrum
špecializujúca
sa na vysokoškolské štúdium v zahraničí a poskytuje
komplexné poradenstvo študentom úplne zadarmo.
Unilink pomáha s výberom vhodných univerzít, študijných
odborov aj s celým prijímacím procesom. Okrem iného pomôže
s výberom ubytovania, vybavenie následných formalít
a prípravou na odchod do zahraničia. V stánku poradenského
centra Unilink v pavilóne G študenti získajú tiež
podrobné informácie o štúdiu na viac ako 30 prestížnych
univerzitách vo Veľkej Británii.

Fínsko:
•

Kajaani University of Applied Sciences

Holandsko:
•
•
•

Inholland University of Applied Science
HZ University of Applied Sciences
Saxion University of Applied Sciences

Nórsko:
•

One World Institute

Nemecko:
•
•

CBS Cologne Business School
ISM Munich

InterStudy
InterStudy je najväčšia konzultačná a sprostredkovateľská
agentúra v SR špecializovaná na štúdium v zahraničí. Jazykové
kurzy a stredoškolské programy zabezpečuje v 17 krajinách
sveta. Už 13 rokov spolupracuje so zahraničnými štátnymi
univerzitami. Slovenským uchádzačom o štúdium na univerzitách
vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a vo Fínsku poskytuje
bezplatné poradenstvo, vybavuje prihlášky na štúdium
a pripravuje ich na život a štúdium v zahraničí.
InterStudy ponúkne štúdium na univerzitách vo Veľkej
Británii, Dánsku, Holandsku a Fínsku:
Veľká Británia:

Veľvyslanectvo Kanady
Prečo práve Kanada? - Kanada ponúka špičkovú úroveň
výučby v angličtine i francúzštine a akademické diplomy
uznávané a oceňované na celom svete. Možnosť študovať v
Kanade využije každý rok viac ako 200 000 zahraničných
študentov, ktorí môžu v Kanade získať aj cenné pracovné
skúsenosti v rámci pracovného povolenia k štúdiu. Školné pre
zahraničných študentov i životné náklady v Kanade patria k
najnižším v porovnateľných krajinách. Základné a stredné školy
ponúkajú špeciálne programy s výučbou angličtiny a francúzštiny
a mnoho z nich sprostredkováva pobyt v kanadskej rodine.
Jazykové školy v Kanade - Vďaka tradícii dvojjazyčnosti sú
jazykové programy francúzštiny a angličtiny na kanadských
školách jedny z najvyhľadávanejších na svete. Tieto inštitúcie
prijímajú študentov počas celého roka i na rôznu dĺžku štúdia.

Scandinavian Study
Pomáha študentom ku kvalitnému vzdelaniu. V ponuke má celú
Škandináviu UK, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko
a ďalšie krajiny! Za rok 2017 má viac ako 80 % úspešnosť
prijatých študentov! Scandinavian Study Garantuje, že štúdium
na vybraných univerzitách je zamerané na prax a rozvoj
kritického myslenia a absolventi sú žiadaní na pracovnom trhu!
Scandinavian Study na veľtrhu predstaví ponuku štúdia
na týchto školách:
Dánsko:
•
•
•
•
•
•
•

Zealand Institute of Technology, Zibat
Business Academy Aarhus
Business Academy South West Esbjerg
UCN University College of Northern Denmark
Aarhus University
VIA University College Horsens)
Business Academy Dania

Veľká Británia:
•
•
•
•

Coventry University
London South Bank University
Bangor University
Aberystwyth university

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglia Ruskin University
British and Irish Modern Music Institute
Canterbury Christ Church University
City University of London
Coventry University
De Montfort University
London Metropolitan University
Middlesex University London
New College of the Humanities London
Nottingham Trent University
SAE Institutes
Sheffield Hallam University
Southampton Solent University
Swansea University
University of Bedfordshire
University of Birmingham
University of Central Lancashire
University of Derby
University of Essex
University of Hertfordshire
University of Liverpool
University of Portsmouth
University of Roehampton
University of South Wales
University of Sunderland
University of Westminster
University of the West of England, Bristol
University of Winchester
University of Worcester

Dánsko:
•
•
•
•
•
•
•
•

VIA University College Horsens a Aarhus
VIA Design Herning
Business Academy Aarhus
International Business Academy Kolding
Copenhagen School of Design and Technology
University College of Northern Denmark
Zealand Institute of Business and Technology
Dania Academy of Higher Education

Holandsko:
•
•
•
•
•
•

University of Groningen
Hague University of Applied Sciences
Hanze University of Applied Sciences
Fontys University of Applied Sciences
Saxion University of Applied Sciences
Inholland University of Applied Sciences

Fínsko:
•

Häme University of Applied Sciences
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PORADENSKÝ SERVIS

Tematické prednášky

V stánku poradenského servisu priamo na veľtrhu
je nerozhodným študentom k dispozícii databáza viac
ako 10 000 študijných odborov, 800 fakúlt a 450
vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej republiky a celého
sveta. Personál poradenského servisu je schopný záujemcom
z tejto databázy vybrať najvhodnejší školy, alebo fakulty.
Vybrané
školy
môžu
záujemcovia
navštíviť
priamo
v ich expozíciách.
Súčasťou poradenského servisu bude Testovacie centrum,
ktoré prostredníctvom testu predpokladov pre štúdium pomôže
nerozhodnutým študentom určiť, na ktorý študijný odbor majú
najvhodnejšie predpoklady. Test predpokladov pre štúdium
významne zvyšuje úspešnosť nerozhodných študentov
pri voľbe budúceho štúdia!

27.9., 11.45 - 12.05
Nie je farmár, ako farmár...
Slovenská poľnohospodárska univerzita

KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Priamo na veľtrhu bude k dispozícii centrum kariérového
poradenstva, ktoré študentom zadarmo ponúkne
možnosť osobné konzultácie o voľbe vhodného štúdia a
kariéry s kariérnym poradcami. Odborné poradenstvo v tejto
oblasti môže výrazne zvýšiť úspešnosť študenta pri voľbe
pomaturitného štúdia! Garantom odborného poradenstva je
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

PREDNÁŠKY ŠKÔL
Prednášky sú tým pravým miestom, kde študenti načerpajú
najnovšie informácie o školách a ich ponuke
štúdia. Dozvie sa všetko od ponúkaných študijných odborov,
cez termíny a obsah prijímačiek, až po informácie o ubytovaniu,
menzách alebo mimoškolských aktivitách. Prednášať budú
priamo zástupcovia škôl aj študenti a absolventi, ktorí sa radi
podelia o čerstvé skúsenosti z ich štúdia alebo ako sa
po skončení školy dobre uplatnili v praxi. Na záver samozrejme
odpovie na všetky otázky. Do programu sme zaradili aj tzv.
Tematické prednášky. Študenti sa tu dozvedia informácie
o štúdiu v rôznych krajinách, ako postupovať pri výbere školy
a príprave na prijímačky alebo ako nasmerovať svoju kariéru.
Na záver každej prednášky prebieha losovanie účastníkov
o tri hodnotné ceny. Prednášky prebiehajú v prednáškovej
sále v pavilóne G a sú pre návštevníkov veľtrhu zdarma.

Streda 27. 9. 2017
9.00 - 9.30
9.40 - 10.00
10.05 - 10.25
10.30 - 10.50
10.55 - 11.15
11.20 - 11.40
11.45 - 12.05
12.10 - 12.30
12.35 - 12.55
13.00 - 13.10

Slávnostne otvorenie veľtrhu
Univerzita Konštantína Filozofa
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita
University of New York in Prague
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Nie je farmár, ako farmár...
Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
Prečo zostať študovať na Slovensku?
Technická univerzita vo Zvolene

Štvrtok 28. 9. 2017
9.15 - 9.35
9.40 - 10.00
10.05 - 10.25
10.30 - 10.50
10.55 - 11.15
11.20 - 11.40
11.45
12.10
12.25
12.50

- 12.05
- 12.20
- 12.45
- 13.00

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Slovenská technická univerzita v Bratislave
University of New York in Prague
Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů, ČZU v Praze
Študuj výnimočné programy na UNIZA!
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Metropolitní univerzita Praha
Prešovská univerzita v Prešove

Prezentácia aktuálnych možností štúdia na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v podmienkach meniacich sa
požiadaviek na kvalitu odborníkov v agropotravinárstve.
Univerzita si zachováva svoju špecifickú orientáciu a zameranie
štúdia, ale reaguje na potreby meniacej sa praxe aj v podobe
nových, atraktívnych, študijných programov na všetkých šiestich
fakultách. Významné miesto patrí spolupráci so zahraničnými,
najmä českými, univerzitami.
27.9., 12.10 - 12.30
Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
27.9., 12.35 - 12.55
Prečo zostať študovať na Slovensku?
Trnavská univerzita v Trnave
28.9., 11.45 - 12.05
Študuj výnimočné programy na UNIZA!
Žilinská univerzita v Žiline

KDE A KEDY SA VEĽTRH KONÁ?
V. ročník Gaudeamus Nitra 2017
• 27. – 28. septembra 2017
• Výstavisko Agrokomplex Nitra
• Pavilón G
• Denne 9:00 – 15:00

REGISTRÁCIA ŠTUDENTOV
Študentom odporúčame sa pred veľtrhom zaregistrovať
na www.gaudeamus-sk.sk, vytlačiť alebo nahrať do
mobilného zariadenia e-mail, ktorý im príde na zadanú e-mailovú
adresu a výtlačok priniesť so sebou na veľtrh. Registrovaní
študenti majú nárok na zvýhodnené vstupné v cene 2 €
na osobu. Naviac dostanú v stánku poradenského servisu
zadarmo:
• tlačený slovníček vysokoškolských pojmov
• tlačený návod "Ako si správne vybrať budúce štúdium?"
• malý darček

REGISTRÁCIA PEDAGÓGOV
Pedagógovia, a výchovní poradcovia môžu zadarmo získať
voľnú vstupenku, platnú po celú dobu veľtrhu, a špeciálny
informačný set pre pedagógov a výchovných poradcov. Pre
získanie voľnej vstupenky sa stačí zaregistrovať na adrese
www.gaudeamus-sk.sk.
Pedagógovia, ktorí veľtrh navštívia spolu so svojimi
študentmi, im môžu zakúpiť zvýhodnené skupinové
vstupné. Skupinové vstupné je možné uplatniť
na pokladni "Registrácia" pri hlavnej bráne. Na pokladni
je nutné predložiť menný zoznam študentov s pečiatkou
školy a podpisom. Cena skupinového vstupného
je 1 €/osoba.

Pedagógovia môžu po dobu svojej návštevy
veľtrhu tiež využiť zázemie s občerstvením
zadarmo!
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