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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                Ústí nad Labem 20. 1. 2020 
 
PŘIJĎTE NA PRAŽSKÝ GAUDEAMUS! NÁŠ STÁNEK VÁS POTŘEBUJE 
 
Mottem letošní expozice Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na 
veletrhu vzdělávání Gaudeamus je: My jsme UJEP. Pojď s námi nově utvářet 
Ústecký kraj. Staň se součástí dobrodružného příběhu. Příběhu UJEP. 
 
Na výstavišti PVA Expo Praha Letňany zítra začíná VIII. ročník evropského 
veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2020, letos od 
21.–23. 1. 2020. Veletrh je v České republice nejvýznamnějším zdrojem informací 
o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. 
 
Ústecká univerzita, v posledních letech s významnou finanční podporou 
Ústeckého kraje, zde, samozřejmě, nemůže chybět. Stánek UJEP obsadí 
perfektně sehraný tým PR pracovníků a studentů všech osmi fakult UJEP.   
 
„Letos stojí instalace naší univerzity na kreativitě návštěvníků a jejich chuti podílet 
se na jeho podobě. Interaktivní projekce Mouvo machine podpoří naše sdělení, že 
vysokoškoláky, kteří spojí svůj životní příběh s ústeckou univerzitou na severu, 
nepotřebuje jenom náš stánek, ale také náš kraj,“  vysvětluje prorektor pro vnější 
vztahy prof. Pavel Doulík.  
 
Jak to bude fungovat?  
 
„Postačí, když vezmete telefon, zadáte vzkaz.ujep.cz a napíšete nám vzkaz. Ten 
se potom, v podobě, jakou si pro něj v appce zvolíte, okamžitě promítne i na 
hlavní stěnu našeho stánku. Můžete nám psát přání a moudra. Můžete nás 
povzbudit nebo třeba i napomenout, ať se na stánku nehrbíme. Nebo ať doplníme 
oblíbené kompasy, rybičky a sešity s logem univerzity, pro které jste si na stánek 
přišli,“ vybízí k zapojení Anna Škopková z oddělení marketingu a propagace 
UJEP.  
 
Grafika univerzitního stánku také zviditelňuje to skutečně zajímavé, nosné, 
inspirativní a krásné, co studium v Ústeckém kraji nabízí. Komunikuje to pomocí 
„hashtagů", které tato místa a příležitosti přibližují. Stánek UJEP nese tedy výzvu 
k zapojení vlastního životního příběhu do komplexnějšího příběhu jedné univerzity 
a jednoho kraje.  
 
„Tento postindustriální prostor přináší možnosti, které jiné kraje nenabízejí. Jinde 
nenaleznete tolik reálných příležitostí, jak ovlivňovat svoje okolí a podílet se na 
jeho viditelné změně, případně vytvořit něco zcela nového,“ podtrhuje příležitosti  
a výjimečnost Ústeckého kraje rektor UJEP doc. Martin Balej.  
 
Každá z 8 fakult ústecké univerzity se z hlediska svého zaměření aktivně obrací 
do některé z oblastí, které jsou v Ústí nad Labem a kraji potřeba rozvinout. Ať už 
je to zdravotnictví, pedagogika, politika či historie, kultura, umění a design, 
technika, životní prostředí nebo ekonomika a společnost. 
 
Tak na viděnou 21.–23. 1. 2020 na Gaudeamu na stánku číslo 73! 
 

Příloha: Grafická podoba stánku UJEP 
 
Odkaz na Mouvo machine pro vložení vzkazu UJEP: 
 
https://vzkaz.ujep.cz/ 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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