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VELETRH STUDIA V ZAHRANIČÍ NA ČVUT V PRAZE

International Student Club a Odbor zahraničních 
vztahů Rektorátu ČVUT zorganizovaly již druhý 
ročník veletrhu studia v zahraničí, který má za úkol 
informovat studenty o možnostech studia v zahra-
ničí.

Dne 6. 11. 2007 se v prostorách atria Fakulty staveb-
ní ČVUT uskutečnil již druhý ročník veletrhu studia 
v zahraničí s názvem Study Abroad Fair. Akci uspořá-
dali International Student Club (klub Studentské unie 
ČVUT) ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů 
Rektorátu ČVUT.

Studium v zahraničí se stalo nedílnou součástí 
vysokoškolského prostředí. Absolvování stáže na 
zahraniční univerzitě totiž značnou měrou přispívá 
k profesnímu a osobnostnímu rozvoji studentů, jako 
je osamostatnění se, získání zkušeností, zlepšení 
znalosti jazyka. Proto považujeme za důležité, aby se 
informace o stážích dostaly ke všem studentům naší 
Alma Mater.

Studenty jsme během veletrhu seznámili s nej-
různějšími možnostmi studia v zahraničí. Měli 
možnost dozvědet se více o nabízených grantech, 
stipendiích, finančních podmínkách, kultuře a také si 

mohli vyslechnout osobní zkušenosti studentů, kteří 
již v zahraničí studovali. Obrovský zájem byl nejen 
o evropské země, ale i o státy jako je Mexiko, USA, Kos-
tarika, Argentina, Peru, Čína, Singapur, Jižní Korea, 
Tchaj-wan či Rusko. Dále jsme studentům přiblížili 
možnosti jazykového vzdělání v institutu Cervantes, 
prezentovala se Národní agenura pro evropské vydě-
lávací programy, GTS International, DAAD a čínská 
a francouzská ambasáda.

Study Abroad Fair splnil své cíle ke spokojenosti 
všech zúčastněných stran, organizátorů, partnerů i stu-
dentů. Prezentace jednotlivých institutů a organizací 
přinesly množství důležitých a zajímavých informací.
Naplnila se i očekávání o propagaci nekomerčních 
možností studia v zahraničí a možností jazykových 
a kulturních příprav. 

Více informací o Study Abroad Fair naleznete na 
internetové adrese www.isc.cvut.cz/saf
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