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Počet zahraničních studentů na českých vysokých školách v roce 2020 vzrostl
Celkový počet zahraničních studentů zapsaných k celému studiu na českých vysokých školách vzrostl
v uplynulém roce o více než 8 %. Nejvyšší meziroční nárůst počtu je patrný u studentů z Ruska, Indie a
Íránu.
Podle nejnovějších dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vzrostl za loňský rok
celkový počet zahraničních studentů na českých vysokých školách z 46 351 na 50 121. Zahraniční
studenti tak tvoří 17 % z celkových téměř 300 000 studentů na veřejných, soukromých a státních
vysokých školách v ČR.
Meziročně více než o 20 % vzrostl počet studentů z Ruska, Indie a Íránu. Více než desetiprocentní růst
sledujeme také u počtu studentů z Ukrajiny, Kazachstánu a Běloruska.
„Domníváme se, že k navýšení počtu zahraničních studentů přispěla i možnost distančního zápisu ke
studiu a zahájení výuky online“, vysvětluje Lucie Durcová, tisková mluvčí Domu zahraniční spolupráce.
„Díky tomu se mohli do studia zapojit i studenti, pro které byla v souvislosti s protiepidemickými
opatřeními cesta do ČR komplikovaná.“
Kvůli ztíženým možnostem cestování naopak došlo ke snížení počtů zahraničních studentů
v krátkodobých studijních pobytech. Oproti 15 813 studentů, kteří v roce 2019 přicestovali do ČR na
krátkodobý studijní pobyt, jich v roce 2020 bylo pouze 9 740. Došlo tedy k poklesu téměř o 38 %.
Podobný trend je patrný i u studentů vyjíždějících za studiem z České republiky do zahraničí. Počet
studentů, kteří cestovali na krátkodobé studijní pobyty do zahraničí, klesl z 10 429 v roce 2019 na 6 808
v roce 2020, tedy o 35 %.
Podrobné statistiky jsou k dispozici na stránkách MŠMT:
•

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/data-o-studentech-poprvezapsanych-a-absolventech-vysokych?lang=1

•

http://statis.msmt.cz/statistikyvs/prohlizece.aspx
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Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho
stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého
školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na www.dzs.cz

