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ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY SE PREZENTOVALY NA VELETRZÍCH V BRAZÍLII 
 
V září se zástupci sedmi českých vysokých škol zúčastnili EDU EXPO BRAZIL 2015, největších studentských 
veletrhů konaných v Brazílii. Šestnáctidenní roadshow se postupně uskutečnila v osmi brazilských městech. 
Brazilští zájemci o vysokoškolské studium v zahraničí měli možnost seznámit se s nabídkou stánku Study in the 
Czech Republic postupně ve třech městech - Belo Horizonte 15. 9., Brasília 17. 9. a Sao Paulo 19. - 20. 9. 2015.   
 
Na stánku Study in the Czech Republic své nabídky představili reprezentanti sedmi českých vysokých škol -  
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, 
Univerzita Pardubice, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Společný stánek zajistil 
Dům zahraniční spolupráce s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Generálního 
konzulátu České republiky v Sao Paulo a Velvyslanectví České republiky v Brasilia. 
 
Veletrhy navštívilo více než 30 000 registrovaných zájemců o vzdělávání. Česká republika se při své premiéře na 
brazilských veletrzích setkala se značným ohlasem z řad brazilských zájemců o studium a mezi desítkami 
vystavovatelů z celého světa získala své stabilní místo.  
 
Veletrhy EDU EXPO jsou navrženy s cílem seznámit studenty s možností studia na nejlepších zahraničních 
institucích a jejich nabídkou studijních možností v oblasti vysokého školství. Tento cíl splnila iniciativa Study in 
the Czech Republic plnou měrou. V celkovém součtu se, měřeno zájmem o studium, umístila na 15. místě 
přičemž při své brazilské premiéře předstihla již tradičně studijně atraktivní destinace jako je Belgie, Japonsko, 
Rakousko, Norsko nebo Čína. Inciativa Study in the Czech Republic kromě severoamerického, evropského a 
asijsko-pacifického prostoru tak letos rozšířila nabídku veletrhů o studijně zajímavou destinaci, jakou Brazílie 
bezesporu je. 
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