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Prezentovat Českou republiku jako atraktivní studijní destinaci a podpořit spolupráci českých a 
mimoevropských vysokých škol v oblasti studentských a vědeckých výměn, to jsou hlavní cíle 
v pořadí již druhé národní expozice České republiky na veletrhu NAFSA Annual Conference & 
Expo, který se letos uskuteční v termínu od 30. května – 4. června v Kansas City v USA. 
 
Českou národní reprezentaci koordinuje Dům zahraničních služeb za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity Study in the Czech Republic. 
Zástupci českých vysokých škol budou mít k dispozici zázemí národního stánku, na jehož 
organizaci se podílí Dům zahraničních služeb a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve 
spolupráci s Komisí J. W. Fulbrighta v České republice. 
 
Počet mezinárodně mobilních studentů se zájmem o vzdělání v zahraničí každoročně narůstá. 
Soutěž o zahraniční studenty probíhá nejen na úrovni jednotlivých vysokoškolských institucí, ale 
roste i konkurence mezi jednotlivými zeměmi, které studenty přijímají. Tereza Babková z Domu 
zahraničních služeb k tomu dodává: „V letošním roce bychom rádi navázali na úspěch české 
expozice na veletrhu NAFSA v Los Angeles v roce 2009, kde se českým vysokým školám 
podařilo navázat desítky kontaktů s partnerskými školami z celého světa. Naší snahou je aktivní 
propagace České republiky na poli mezinárodního vzdělávání a podpora českých vysokých škol 
v jejich zahraničních aktivitách“.  
 
Česká republika je 15. nejoblíbenější destinací amerických studentů studujících v zahraničí. 
Ročně u nás studuje přibližně 3 500 amerických studentů, což je např. srovnatelné s počtem 
zahraničních studentů přijíždějících do České republiky v rámci největšího evropského 
výměnného programu Erasmus. 
 
# # # 
 
Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a 
vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 
(NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vytváří informační 
systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje 
informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a 
mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační 
materiály. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz. 
 
Veletrh a s ním spojená konference NAFSA je nejrozsáhlejším celosvětovým setkáním 
profesionálů věnujících se mezinárodním výměnám ve vzdělávání. Pořadatelem setkání je 
americké sdružení NAFSA (Association of International Educators), jehož cílem je podpora 
mezinárodních vzdělávacích výměn a rozvoj této sféry v USA. Bližší informace jsou k dispozici 
na www.nafsa.org. Loňská akce podle přitáhla 6 tisíc účastníků a na veletrhu bylo možné 
navštívit 600 stánků. 


