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Evropská migrační síť (dále jen EMN) je tvořena organizacemi

zabývajícími se migrací v členských státech EU (mimo Dánska)

a v Norsku.

Tyto organizace představují tzv. národní kontaktní místa.

V ČR je národním kontaktním místem Ministerstvo vnitra –
odbor azylové a migrační politiky.

Činnost koordinována a financována Evropskou komisí.



 Shromažďování, analýza a publikování poznatků o situaci, vývoji

a praxi v oblasti azylu a migrace v rámci EU včetně Norska.

 Poskytování aktuálních, objektivních, spolehlivých a srovnatelných

informací o migraci a azylu.

 Spolupráce se státními institucemi, akademickou sférou a nevládními

organizacemi.

 Vypracovává výroční zprávy, studie na různá témata, odpovídá na dotazy

členských států EMN, organizuje konference a podílí se na dalších

činnostech podle schváleného pracovního programu.





• Prozkoumat národní postupy v členských státech k

získávání a udržení studentů státních příslušníků třetích zemí.

• Poskytnout statistický přehled o počtu studentů státních

příslušníků třetích zemí v členských státech EU a Norsku.

• Popsat způsoby, jakým členské státy provedly příslušná

ustanovení směrnice EU (2016/801).

Hlavní cíle studie Získávání a udržení 
mezinárodních studentů v EU



• Studie je zaměřena na státní příslušníky třetích zemí, kterým

bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

nebo dlouhodobé vízum za účelem studia.

• Studium v prezenční formě studia.

• Sledované období: 2012 – 2018.

• Zahrnuty programy terciárního vzdělávání na úrovni 5 - 8 dle

mezinárodní standardizované klasifikace vzdělání (ISCED).

Rozsah studie



• Vznikl ve spolupráci s MŠMT, DZS, MZV

a MPSV, v rámci MV (OML a OKA).

• České vysoké školy mají velkou autonomii,

která se týká také mezinárodních studentů,

jejich přijímání a studia.

• Vysokoškolské vzdělání pro mezinárodní

studenty je podporované státem v případě,

že studují na veřejné vysoké škole

ve studijním programu uskutečňovaném

v českém jazyce.

Shrnutí národního příspěvku



• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro

oblast vysokých škol na období 2016–2020 (MŠMT), kde

prioritním cílem 3 je internacionalizace.

• Strategie rozvoje mezinárodní spolupráce ve vzdělávání do

roku 2020 (MŠMT), která se zabývá posilováním zahraniční

vzdělávací mobility.

Strategické dokumenty



• Dům zahraniční spolupráce, zvláště

jeho Oddělení internacionalizace

studia v ČR.

Klíčová organizace



• Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro

cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí (od roku

2013).

• Režim Student (v gesci MŠMT, MZV a MV).

Projekty na podporu příchodu 
zahraničních studentů do ČR



Statování mezinárodních studentů







• 25 národních příspěvků od členských států.

• V roce 2017 bylo v EU vydáno více než 460 000 prvních

povolení k pobytu ze studijních důvodů.

• Nejpopulárnější destinace pro mezinárodní studenty v EU:

VB, Francie a Německo.

• Největší množství studentů přicházejících do EU pocházelo z:

Číny, USA a Indie.

Syntéza studie za všechny členské 
státy





Obsah studie
Legislativní a politický rámec
• Je získávání a udržení mezinárodních studentů pro státy prioritou?
• Jaký je legislativní rámec a poslední změny?
• Jaká je struktura národních vzdělávacích systémů ve vztahu k 

mezinárodním studentům?

Získávání mezinárodních studentů
• Jaké jsou iniciativy zemí pro získávání mezinárodních studentů?
• Jaké jsou podmínky přijetí mezinárodních studentů?
• Jaká je podpora studentů po příjezdu?
• Jaká jsou práva studentů?
• Jaké jsou největší výzvy v této oblasti?

Udržení mezinárodních studentů
• Jaká je role státu, vysokých škol a soukromého sektoru?
• Jaké jsou největší výzvy v této oblasti?

Bilaterální a multilaterální spolupráce se třetími zeměmi
• Jaké jsou formy spolupráce?
• Jak zamezit fenoménu odlivu mozků?



Shrnutí:

• Počet zahraničních studentů přicházejících do EU v

posledních letech neustále roste.

• Téměř polovina všech členských států považuje získávání a

udržení mezinárodních studentů za prioritu.

• Byly zahájeny různé propagační aktivity a kampaně v

mnoha členských státech s cílem přilákat zahraniční

studenty.

• Bylo identifikováno několik společných výzev při lákání

zahraničních studentů.



• Některé faktory, které přispěly k přilákání zahraničních studentů nebyly

naopak prospěšné pro udržení studentů (programy vyučované v

angličtině).

• Motivaci úspěšných studentů setrvat na území členských států by měla

podpořit implementace směrnice, která umožňuje studentům a

vědeckým pracovníkům pobývat na území evropských států v rozmezí

od 9 do 24 měsíců.

• Cílem členských států je vyvážit politiky k získávání a udržení

mezinárodních studentů s cílem zabránit zneužití cest studentů pro

jiné účely migrace.

• Bilaterální a multilaterální dohody se třetími zeměmi vytvořily

důležité rámce pro spolupráci, a to i v souvislosti s mobilitou studentů.



• Více informací o jednotlivých

členských státech EMN, jejich

národních strategiích či praxi jsou

k dispozici v syntéze publikované

na evropských stránkách EMN:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/report

s/studies_en.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/studies_en


Všechny vydané publikace k dispozici na: http://www.emncz.eu/.

Rovněž nás můžete sledovat na Twitteru:      @EMNCzech. 

Kontakty: martina.kamenicka@mvcr.cz a petra.kuresova@mvcr.cz. 

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme Vám 

hezký zbytek Fóra Czeducon!

http://www.emncz.eu/
mailto:martina.kamenicka@mvcr.cz
mailto:petra.kuresova@mvcr.cz
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