Tisková zpráva
O český stánek byl na vysokoškolském
veletrhu v USA velký zájem
Kontaktní osoba: Tereza Babková
tereza.babkova@naep.cz, 221 850 602

Praha, 14. června 2010
Zástupci Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Univerzity Karlovy navázali nové
kontakty na letošním celosvětovém setkání profesionálů z oblasti mezinárodního
vysokoškolského vzdělávání NAFSA Annual Conference and Expo, které se konalo o prvním
červnovém týdnu v americkém Kansas City.
V pořadí již 62. ročník NAFSA, který zahájil známý spisovatel Salman Rushdie, letos hostil přes
7 000 účastníků z téměř 100 zemí a na doprovodném veletrhu se prezentovalo na 350
vystavovatelů z řad vysokých škol, národních agentur a firem poskytujících služby pro oblast
mezinárodního vzdělávání. Počet studentů se zájmem o vzdělání v zahraničí celosvětově roste.
V roce 2001 studovaly v zahraničí 2 miliony studentů, v roce 2008 to byly již 3 miliony a podle
odhadů toto číslo v roce 2025 vzroste na 7 milionů. Soutěž o to, která země tyto studenty
přiláká, je dnes proto intenzivnější než dříve a akce typu NAFSA jsou toho důkazem.
České vysoké školství bylo prezentováno na stánku Study in the Czech Republic, který
zorganizoval Dům zahraničních služeb za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Zástupci přítomných univerzit stánku využili zejména pro schůzky se stávajícími nebo
potenciálními partnery a pro diskuze o spolupráci nejen v rámci studentských a učitelských
výměn, ale i v oblasti projektové spolupráce nebo přípravy krátkodobých studijních programů.
Účast na veletrhu přitom zástupci univerzit považují za důležitou právě kvůli navázání osobních
kontaktů, které zvyšují důvěryhodnost instituce a umožňují zkrácení doby mezi navázáním
kontaktu a zahájením konkrétní spolupráce. O český stánek letos projevili velký zájem zejména
zástupci univerzit z USA a Korejské republiky.

Fotogalerie z české účasti na NAFSA 2010:
http://studyincz.rajce.idnes.cz/NAFSA_2010_Annual_Conference_and_Expo%2C_USA/

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. 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.

