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ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLY SE PREZENTOVALY NA VELETRHU V AMERICKÉM BOSTONU 
 

Na konci května se zástupci osmi českých vysokých škol zúčastnili největšího mezinárodního veletrhu NAFSA 
zaměřeného na vzdělávání. Český stánek Study in the Czech Republic, který byl zajišťován a účast na něm 
koordinována Domem zahraniční spolupráce (DZS), se zájmem navštívilo několik set profesionálů z oboru 
vysokoškolského vzdělávání. Účast na této významné akci, která se v letošním roce konala v Bostonu, si 
nenechalo ujít přes 11 500 návštěvníků z více než 100 zemí světa. 

Českou republiku reprezentovaly následující vysoké školy: České vysoké učení technické v Praze, Masarykova 
univerzita, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze a Západočeská univerzita v Plzni.  

Kromě tradiční výměny zkušeností, navazování nových mezinárodních partnerství a příležitosti seznámit se s 
nabídkou českého vysokého školství, se na pětidenní konferenci diskutovala aktuální témata z oblasti 
vysokoškolského vzdělávání. Účast České republiky na takto významné události světového formátu je její 
dobrou vizitkou a podnětem k další mezinárodní spolupráci. 

Iniciativa Study in the Czech Republic Domu zahraniční spolupráce podporuje české vysoké školy v jejich 
zahraničních aktivitách zprostředkováním možnosti zúčastnit se také dalších významných akcí v různých 
zájmových destinacích. Již v září se společně se zástupci českých vysokých škol vydá reprezentovat Českou 
republiku do Skotska a Brazílie a dále pak v listopadu do Austrálie. Příští ročník světového veletrhu a 
konference NAFSA se bude konat na konci května na území Spojených států amerických v Denveru a české 
vysoké školy si tuto možnost opět nesmí nechat ujít! 
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