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– druhý nejčastější účel žádosti (19,6 %) 

– druhé nejčastější povolení (25,9 %) 

– nadprůměrná úspěšnost žádostí (58 %) 

– nejvyšší podíl na žádostech  
o dlouhodobé vízum (44,8 %) 

– vysoký podíl na vydaných vízech (57,1 %) 

Účel pobytu studium 



– 38 942 cizinců (9,5 % všech studentů) 

Cizinci na českých vysokých školách 
(2011) 
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Cizinci na českých vysokých školách 
(2011) 

Slovensko 24 568 

Rusko 2 874 

Ukrajina 1 647 

Kazachstán 962 

Vietnam 775 

Bělorusko 526 

Portugalsko 475 

Velká Británie 435 

Německo 427 

Řecko 397 



– 6 318 technické vědy (21 %) 

– 6 272 ekonomické vědy (21 %) 

– 5 996 zdravotnictví (20 %) 

– 3 956 společenské vědy (13 %) 

Cizinci na veřejných školách podle oborů 
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– 27 940 veřejné (74 %) 

– z toho 3 366 samoplátci (12 %) 

– 9 082 soukromé (26 %) 

Cizinci na vysokých školách  
podle zřizovatele (2010) 



– studium zdarma / snížené školné 

– vzdělávací programy 

– vládní stipendia  

– veřejné zdravotní pojištění vládních 
stipendistů 

Implementované politiky: vzdělávací 



– Erasmus Mundus 

– CEEPUS 

– Mezinárodní visegrádský fond 

Vzdělávací programy 



– Zahraniční rozvojová spolupráce 

– nenaplnění kvót 

– systém náhradníků 

– spor o přínos (profil studentů, zajištění 
návratů a využití kvalifikace) 

 

Vládní stipendia 



– žádost o povolení k pobytu zdarma 

– lhůta na vyřízení žádosti 60 dní 

– informovanost 

– volný vstup na trh práce (vč. absolventů) 

Implementované politiky: migrační 



– informovanost 

– délka vyřizování žádostí  

– striktní pravidla podpůrné dokumentace 

– jazykový režim 

– finanční náročnost zdravotního pojištění 

Kritika migrační politiky 



– omezení počtu vládních stipendií  
v angličtině 

– iniciativa škol (např. výuka v ruštině) 

Tendence: vzdělávací politika 



– prokázání znalosti vyučovacího jazyka 

– omezení možnosti změny účelu pobytu  

– tříměsíční ochranná lhůta 

– odpovědnost školy 

Tendence: migrační politika 



– vzdělávací politika 

– migrační politika 

– politika zaměstnanosti 

– hospodářská politika 

– strategie studentů 

Může migrační politika zajistit mobilitu? 



– úroveň studia 

– cílová země 

– země původu 

– čas strávený mimo zemi původu / identita 

Strategie studentů (faktory) 



– 1 555 povolení k pobytu (dle směrnice) 

– 3 431 víz (jiné studium než směrnice) 

– 2 533 víz (ostatní vzdělávací aktivity)  

Studium podle směrnice a jiné 
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