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Zástupci čtrnácti českých vysokých škol se vydali v polovině září prezentovat své studijní
programy, navázat strategická partnerství se zahraničními univerzitami a načerpat nové znalosti
v oblasti internacionalizace vysokoškolského vzdělávání do tureckého Istanbulu na 25. ročník
konference a veletrhu EAIE 2013.
Konference pořádané Evropskou asociací pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) se letos zúčastnil rekordní
počet účastníku, a to až na čtyři tisíce osm set odborníků, pracovníků vysokých škol z více než devadesáti
zemí světa. Chybět mezi nimi nemohli ani v letošním roce zástupci českých vysokých škol, kteří
prezentovali své školy v termínu od 10. do 13. září na společném stánku Study in the Czech Republic, který
organizačně zajistil Dům zahraničních služeb.
Jedná se o následující univerzity: České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita
v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita
v Brně, Metropolitní univerzita Praha, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita
Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v
Plzni.
Součástí programu konference byla přednáška o vysokoškolském vzdělávání v České republice. S úvodní
prezentací vystoupila ředitelka odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr.
Karolína Gondková. Pojednala například o reformních krocích a strategických prioritách na poli
internacionalizace a studentské mobility. Za české veřejné vysoké školy prezentovali své příspěvky Ing.
Dana Brázdová z Vysoké školy ekonomické v Praze a Mgr. Michal Maršálek z Univerzity Karlovy v Praze.
Soukromé vysoké školy reprezentoval JUDr. Josef Vochozka z Metropolitní univerzity Praha. Jednotliví
přednášející postupně představili na příkladu svých vysokých škol současný vývoj v oblasti
vysokoškolského vzdělávání v České republice.
V příštím roce bude konferenci a veletrh EAIE hostit Česká republika. Tématem 26. ročníku konference,
který se uskuteční v Praze ve dnech 16. – 19. září 2014, bude vkročení do nové éry internacionalizace
vysokoškolského vzdělávání z hlediska výuky, učení a administrace. Tímto všechny zájemce o tuto
problematiku srdečně zveme na konferenci a veletrh EAIE 2014.
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. www.dzs.cz; www.naep.cz
Study in the Czech Republic je aktivita zaměřená na propagací českého vysokého školství v zahraničí.
V rámci této iniciativy Dům zahraničních služeb organizuje české stánky na zahraničních vysokoškolských
veletrzích, spravuje webovou stránku a stránku na Facebooku pro zahraniční studenty nebo vydává
informační materiály. www.studyin.cz
2013 EAIE Conference and Exhibition je celosvětové setkání pracovníků, kteří působí v oblasti
mezinárodního vzdělávání na úrovni vysokých škol. Akci organizuje každý rok v jiné evropské metropoli
asociace EAIE (European Association for International Education). www.eaie.org

