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UJEP PÁDÍ NA GAUDEAMUS V HÁVU UNIVERZITY SEVERU 
 
XII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání 
Gaudeamus Praha 2019 proběhne ve dnech 22. až 24. 1. 2019 na výstavišti 
PVA Expo Praha - Letňany v hale č. 4.  
 
Ústecká univerzita se tohoto největšího veletrhu vzdělávání v České republice 
účastní každý rok. Ačkoliv je na veletržní ploše letňanského výstaviště doslova 
namačkána s ostatními vysokými školami, které se snaží přilákat pozornost 
středoškoláků, rozhodně mezi nimi nezaniká. Naopak se rozrůstá, letos na 
plochu 36 m2. 
 
V loňském roce univerzita poslala do světa svoji novou kampaň Univerzita 
severu (www.univerzitaseveru.cz). Po celý rok si ji hýčkala a letos tomu na 
pražském veletrhu nebude jinak. Propagační plocha UJEP stylizuje přírodní 
exteriér, navozuje atmosféru krajiny, která je v Ústeckém kraji jedinečná, a vybízí 
k objevování.  
 
„Objevování je podstatou studia a bádání. V našem stánku návštěvníkům 
ukážeme, že stojíme o jejich objevovací zápal a rozhodně jim máme co nabídnout. 
Kromě odborného vzdělávání na UJEP dostanou příležitost objevit nejen krásný  
a inspirativní kraj, ale také jeho problémy, život, který zde nemusí být lehký. Při 
tom všem mohou objevit a mnohonásobně zhodnotit sami sebe,“ říká pracovnice 
oddělení marketingu a propagace UJEP Bc. Michaela Hnidová, DiS. 
 
Centrální vizuální prvek veletržního stánku UJEP je kartografický. Rozsáhlá mapa 
Ústí nad Labem zobrazuje budoucím potenciálním studentům UJEP základní 
orientační body města včetně jeho dominant a okrajových částí. Přímo na stánku 
již tedy mohou začít hledat, co je baví. K tomu je vybízejí doprovodné piktogramy 
stylizované v duchu kampaně Univerzita severu zejména do podoby turistických 
značek, které se na „Severu“ mohou rozhodně hodit.    
 
Každá z osmi fakult UJEP bude mít přímo na stánku svého zástupce a studenta, 
kteří budou připraveni podat informace o studiu, volném čase, přátelské atmosféře 
a příležitosti najít sám sebe právě na univerzitě v Ústí nad Labem. Kromě toho 
budou, samozřejmě, dostupné klasické informační brožury pro uchazeče  
o studium „Univerzity severu“ a  propagační předměty.  
 
Veletrh bude pro veřejnost otevřen 22. a 23. 1. od 8:00 do 16:00 h a 24. 1. od 8:00 
do 15:00 h. Propagační plochu UJEP naleznete ve Výstavní hale číslo 4 na 
čísle 63.  
 
Pořadatelé veletrhu doporučují všem studentům registraci, neboť každý student, 
zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz, má nárok na slevu vstupného.  
 
Více na: https://gaudeamus.cz/ 
 
Přílohy: Schéma veletrhu Gaudeamus Praha 2019 + plocha UJEP 
  
Fotografie k volnému užití: Stánek UJEP; archiv UJEP  
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