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na konci Vaší školní dráhy se Vám nabízí 
nepřeberné množství možností dalšího 
profesního rozvoje a individuálního 
vzdělávání. Jakou cestou se vydáte?
Pokud máte zájem studovat v regionu 
Dunaj-Vltava, nabízí se Vám jen na ba-
vorské straně pestrá škála příležitostí pro 
studium a výzkum v celkem 22 vysokoš-
kolských institucích. K tomu se přidává 
nabídka v Horním a Dolním Rakousku, 
v západních nebo jižních Čechách či na 
Vysočině.
Mimořádně atraktivní rámcové podmínky 
hovoří pro studium v Evropském regionu 
Dunaj-Vltava: pestrá volnočasová a 
kulturní nabídka podél řek Dunaje a Vltavy, 

v Bavorském lese i na Šumavě, skvělé pod-
mínky pro bydlení a život v regionu a také 
vynikající síť partnerů z oblasti průmyslu, 
výzkumu a ekonomiky. V neposlední řadě 
nabízí region dostatek pracovních příleži-
tostí v perspektivních oborech. 
Prostřednictvím nového vydání průvodce 
vysokými školami Vám chce Evropský regi-
on Dunaj-Vltava představit aktualizovanou 
nabídku studijních programů v celém 
regionu a podpořit Vás tak při hledání Vaší 
vlastní individuální cesty. 
Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při 
studiu a mnoho příjemných zážitků při 
pobytu v regionu Dunaje a Vltavy.

Hospodářský, sociální a společenský 
rozvoj Bavorska, Česka a Rakouska se od 
okamžiku pádu železné opony neustále 
zintenzivňuje. Mnoho aktivních institucí 
z oblasti cestovního ruchu, kultury, ekono-
miky a vzdělávání vytvořilo ve spolupráci 
se svými partnery ze sousedních zemí pe-

strou nabídku. Přeshraniční burzy vzdělání, 
učňovské soutěže, společné studijní 
programy vysokých škol nebo dlouho-
dobá partnerství mezi školami patří už 
dnes ke každodennímu životu někdejšího 
příhraničního regionu.

6	milionů	lidí	na	
ploše	60.000	km2	

Přes tento pozitivní vývoj usilují političtí 
představitelé tohoto regionu tří zemí o další 
rozšiřování možností spolupráce v oblasti 
přeshraničního regionálního rozvoje.
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Evropskému regionu se podařilo vy-
budovat aktivní síť odborníků z oblasti 
výzkumu, inovací, vysokých škol, ekono-
miky, pracovního trhu, cestovního ruchu, 
energetiky a dopravy.

V rámci pravidelných odborných konfe-
rencí a workshopů nabízí evropský region 
všem zájemcům platformu pro výměnu 
zkušeností, diskusi o různých přístupech 
k řešení problémů a spolupráci na přeshra-
ničních projektech.

www.europaregion.org

Evropský	region	Dunaj-Vltava

Region tří zemí Rakousko – Bavorsko – 
Česko leží na pomezí velkých metropolit-
ních regionů, jako je Mnichov, Norimberk, 
Praha a Vídeň.

Region tří zemí je na rozdíl od metropolí 
regionem venkovského charakteru, nabízí 
však velký potenciál a značné možnosti 
rozvoje, které je třeba využít společně.

Společně	využít	šance	a	potenciály

Regiony spojené do ERDV chtějí 
cestou spolupráce a ještě užšího 
strategického propojení vytvořit 
společný a atraktivní ekonomický, 
vzdělávací a životní prostor, a 
díky tomu zvýšit svou pozici na 
evropské úrovni.

Evropské a světové trendy, jako je 
„demografi cká změna“, „hlad po 
energiích“ nebo „celoživotní vz-
dělávání“ rozhodujícím způsobem 
ovlivňují také příhraniční regiony. 
Zde platí zásada hledat na globální 
problémy regionální způsoby 
řešení.

Hledat	regionální	řešení	na	
globální	výzvy

Podporovat zájem o sousední regiony 

S konkrétními nabídkami, jako je například

• stipendijní a hospitační program ERDV pro studenty
• pravidelné soutěže středních škol
• učňovské praxe v zahraničí
• nebo burza letních pracovních příležitostíchce Evropský region cíleně 

vzbudit zájem mladých lidí o sousední regiony a trvale jej podporovat. 
K tomu patří také aktivní rozvíjení jazykových znalostí a interkulturních 
kompetencí, protože představují zásadní faktory pro pozitivní rozvoj 
příhraničních regionů.
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Univerzita Pasov, Technická vysoká škola 
Deggendorf a Vysoká škola Landshut jsou 
hlavními aktéry akademického vzdělávání 
v Dolním Bavorsku a v rámci regionu jsou 
skvěle propojeny. 
Odborné vysoké školy jako „vysoké školy 
pro praxi“ vzdělávají absolventy cíleně 
pro ekonomickou sféru, technické a 
sociální profese. Například Vysoká škola 
aplikovaných věd Landshut naplánovala 
v úzké spolupráci s regionálními partnery 
z průmyslu vybudování Technologického 
centra v Dingolfingu. Společně s velkými 
firmami, jako je například BMW nebo 
Dräxlmaier Group, probíhá v technolo-
gickém centru od dubna 2016 výzkum a 
vývoj výrobních a logistických systémů 
(TZ PLUS).
Technická vysoká škola Deggendorf 
postupně otevřela v Dolním Bavorsku osm 
poboček.  Technologické kampusy jsou 
specializované na různé oblasti a propo-
jují výzkum a průmysl ve venkovských 
regionech. Také Vysoká škola Rosenheim 
je od října 2016 v regionu zastoupena 
kampusem v Burghausenu.
Vzděláváním a dalším vzděláváním 
odborných a vedoucích pracovních sil 
přispívají tyto školy k ekonomickému 
rozvoji. Velkou roli hraje také integrace 
nových možností vzdělání do různých 
míst regionu.
Protože do budoucna nebudou moci 
„klasické“ studijní programy trvale 
uspokojovat poptávku po odborných 

pracovních silách, vyvinuly vysoké školy 
nové koncepce a nabízejí decentrální 
studijní programy, které jsou přizpůsobeny 
rozdílným potřebám jednotlivých regionů.
Univerzita Pasov klade silný důraz na 
vědecké vzdělávání a je známá svým me-
zinárodním zaměřením: Řada studijních 
programů nabízí mezinárodní studium 
s dvojím diplomem a také nabídka jazyko-
vých kurzů a studijních výměn je v Pasově 
obzvlášť bohatá. Přibližně 40 % z 12.000 
studentů stráví v zahraničí nejméně jeden 
semestr. Od kulturních věd přes právo 
až k informatice nabízí Univerzita Pasov 
široké spektrum studijních programů. 
Mnoho studentek a studentů zůstává 
raději ve svém regionu, protože pracovní 
trh jihovýchodního Bavorska s mezinárod-
ními firmami jako je BMW Dingolfing, ZF 
Pasov, Rohde & Schwarz nebo Wacker 
Chemie je velmi atraktivní.
Ale ani kvalita života tady nepřijde zkrátka: 
Bavorský les nabízí bezpočet volnočaso-
vých aktivit v přírodě, Rottal zve ke 
krásným cyklistickým vyjížďkám, Evropské 
týdny nebo Hudební léto v Burghausenu 
jsou všeobecně známými kulturními ak-
cemi a města jako Landshut, Deggendorf, 
Straubing, Pasov, Altötting a Burghausen 
dokládají významnou historii regionu. 
Dolní Bavorsko a okres Altötting spojují 
tradice a kulturu s pokrokem a mezinárod-
ním charakterem a nabízejí tak atraktivní 
prostředí pro akademické vzdělávání.

Dolní	BavorskoDolní	Bavorsko

Dolní Bavorsko
a okres Altötting

1.0
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Vysoké školy Dolního Bavorska vyni-
kají svou pestrostí a mezinárodním 
charakterem, v posledních desetiletích 
se vyvinuly ve špičková centra vědy a 
výzkumu. Zdejší města nabízejí bohatý 
výběr kultury i příležitostí k nákupům, 

zatímco sportovní a volnočasové vyžití 
ve volné přírodě čeká takřka před 
domovními dveřmi. To vše přispívá 
k vysoké kvalitě života v regionu, o 
které se už přesvědčilo mnoho studen-
tek a studentů.

Kariéry začínají před vlastním prahem
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Výzkum a výuka
Univerzita Pasov byla otevřena v roce 1978 

a rychle si vybudovala pozici velmi kvalitní 

školy. Její vysokou výkonnost pravidelně 

dokládají umístění na nejvyšších příčkách 

hodnotících žebříčků, především v oblasti 

právních, ekonomických, informačních, 

komunikačních, politologických a kul-

turních věd.

Na Univerzitě Pasov se věnuje studiu i 

výzkumu na 12.000 mladých lidí z více než 

100 zemí světa. Studentům je poskyto-

vána intenzivní péče, využívají výhod 

malých vzdáleností a dobrého vybavení 

areálu univerzity i kampusu. Nad rámec 

odborného studia si mohou studenti 

v Centru pro kariéru a kompetence 

osvojovat dovednosti, které jsou nejvíce 

žádané na pracovním trhu, například 

manažerské a komunikační kompetence. 

Pravidelné ankety, například monitoring 

kvality studia, dokládají vysokou míru 

spokojenosti studentů. 

Mezinárodní zaměření
Univerzita se již od počátku profi luje 

jako mezinárodně orientovaná instituce. 

Vědečtí pracovníci udržují hustou síť 

pracovních vztahů a partnerství v oblasti 

výzkumu po celém světě. Absolventi a 

studenti univerzity jsou rovněž aktivní po 

celém světě. Studium v Pasově připravuje 

Univerzita	Pasov

Univerzita
Pasov

1.1

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • sociální vědy   • humanitní vědy

Innstraße	41	|	D-94032	Passau	|	info@uni-passau.de	|	Tel.	+49	851	509-0

Universität Passau www.uni-passau.de

M
ĕs

to
 P

as
ov

 ©
 F

re
un

de
 d

er
 g

ut
en

 Id
ee

©
 U

ni
ve

rz
ita

 P
as

ov

Regina z Řezna v Německu, 
magisterský studijní obor Evropská studia.

„Své rozhodnutí, jít studovat magistra do Pasova, bych 
udělala kdykoli znovu. Je tady prostě všechno: univerzita 
mi poskytuje rozmanitou studijní nabídku a vedle aktivit 
v rámci mého studijního oboru mám dostatek příležitostí 
získat i další, dodatečné kvali� kace. Kromě toho se cítím 
dobře v tomhle městě, protože si vychutnávám jeho 
idylickou atmosféru.“

>>
Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 11.477
Počet bakalářských/magis-
terských/státních zkoušek:
15 bakalářských/18  magisterských/5 
státních
Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
72 € za semestr
Harmonogram semestrů: 
ZS: začátek října až konec března
LS: začátek dubna až konec září >>
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studenty na mezinárodní kariéru. Celá řada 

studijních programů nabízí mezinárodní 

studium s dvojitým diplomem a také na-

bídka výměnných jazykových a studijních 

programů je v Pasově obzvlášť široká. 

Studium je doplněno jazykovým vzdělá-

váním s odborným zaměřením na právo, 

ekonomiku, kulturní vědy /mezinárodní 

vztahy a informatiku / matematiku.

Úspěšné studium
Absolventi a absolventky z Pasova jsou 

na pracovním trhu velice žádaní. Studenti 

jsou pro nástup do zaměstnání výborně 

připraveni nejen po stránce odborné, ale 

také z hlediska motivace. Angažují se růz-

nými způsoby nad rámec studia, aby zís-

kali další kvalifikaci nebo praktické znalosti. 

Mnozí z nich jsou také aktivní v různých 

uměleckých skupinách, které obohacují 

kulturní život kampusu například formou 

divadla, hudby, fotografie, filmu, rádia a 

podobně. 

V Bavorsku a v srdci Evropy
Moderní univerzitní kampus má idylickou 

polohu na břehu řeky Inn, jen několik 

minut pěšky z historického centra Pasova. 

Pasov je považován za jedno z nejkrásně-

jších německých měst. Leží v Bavorsku, 

coby hlavním regionu High-Tech v Ně-

mecku, a poskytuje velmi dobré životní 

podmínky v bezpečném a ekonomicky 

dynamickém prostředí. 

Univerzita	Pasov
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V KOSTCE

Partnerské univerzity/ 
programy: 
FH Oberösterreich Hagenberg, JKU Linz, 
Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích, Západočeská univerzita v Plzni 
(celkem více než 200 partnerských 
univerzit), ERASMUS, Bohemicum, 
Karlova univerzita v Praze

Nabídka cizích jazyků:
němčina jako cizí jazyk, čínština, 
angličtina, francouzština, indonéština, 
italština, polština, portugalština, 
ruština, španělština, thajština, čeština, 
turečtina, vietnamština 

Pro zahraniční studenty nabízíme 
speciální kurzy němčiny (letní kurzy, 
přípravné Academic German Semester 
nebo Academic German Year)
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Vysoká škola Landshut nabízí na svých 
šesti fakultách, které jsou zaměřeny na 
podnikovou ekonomiku, elektrotechniku 
a inženýrskou ekonomiku, informatiku, 
interdisciplinární studia, strojírenství a 
sociální práci, celkem 36 bakalářských a 
magisterských studijních programů.
Profesoři zde předávají svým studentů 
mnohem víc, než jen odborné vědomosti: 
podporují také jejich sociální odpovědnost 
a angažmá, školí je v rétorice a komuni-
kaci. Právě tyto nadoborové kompetence 
usnadní absolventům nástup do povolání. 
Vysoká škola Landshut úzce spolupracuje 
v oblasti výzkumu a vzdělávání s hospo-
dářskou sférou a díky tomu získají studenti 
již velmi brzy kontakty v konkrétních 
fi rmách.

Internacionalita
Vysoká škola Landshut udržuje partnerství 
s vysokými školami a fi rmami z celého 
světa. Naši studenti díky tomu mohou 
sbírat zkušenosti při zahraničním studiu 
nebo praxi. Základem je bohatá nabídka 
jazykových kurzů.

Výzkum
Lehké, a přesto stálé materiály, energeticky 
úsporné energetické sítě a zásobníky, 
optimální logistika výroby nebo výzvy 
sociální změny: na Vysoké škole Landshut 
vytváříme inovativní a moderní řešení. 
Úzce přitom spolupracujeme s ekono-
mickou sférou.

Žít a pracovat v Landshutu
Jezera ke koupání, romantické kavárny 
a noční život: Landshut nabízí dostatek 
možností pro trávení volného času během 
studia. Komu nestačí kofein v kafetérii 
vysoké školy, může si ho doplnit v mnoha 
útulných kavárnách u uličkách starého 
města nebo na promenádě podél řeky Isar. 
A ten, kdo raději vymění šálek horké kávy 
za chladivé osvěžení, se může vnořit do 
některého z jezer – jedno z nich se nachází 
v bezprostřední blízkosti vysoké školy.
Firmy podnikající na celém světě, jako 
je BMW a Dräxlmaier, ale také blízkost 
mezinárodního letiště v Mnichově, to 
vše přispívá k ekonomické síle regionu 
Landshut.

Vysoká	škola	Landshut

Am	Lurzenhof	1	|	D-84036	Landshut	|	info@haw-landshut.de	|	Tel.	+49	871	506-0

Vysoká	škola
Landshut

1.2

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • technické vědy   • sociální vědy
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Hochschule Landshut www.haw-landshut.de

Charlotte Jordan z Waldkraiburgu,
bakalářský studijní obor Podniková ekonomika

„Ve svém studijním oboru Mezinárodní podniková 
ekonomika mohu skvěle propojit svou zálibu v cestování 
se zajímavým studiem, které má blízko k praxi. Nejvíc 
se mi tady líbí rodinná atmosféra v kampusu a spousta 
akcí vysoké školy, díky kterým člověk rychle naváže blízké 
kontakty se spolužáky i s profesory.“  
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Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů:
ca. 5300 (stav v letním semestru 2017)

Počet zkoušek bakalářských/ 
magisterských/státních: 
21 bakalářských / 15 magisterských

Poplatky za studium: žádné 
Studentské poplatky: 
72 € za semestr

Harmonogram semestrů:
LS začátek března až konec srpna
ZS začátek září až konec února

Partnerské univerzity/ 
programy: 
např. Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích, Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze - celkem 46 partnerských vysokých škol, 
ERASMUS

Nabídka cizích jazyků: 
čínština, němčina jako cizí jazyk, němčina 
jako posunková řeč, angličtina, francouzština, 
italština, japonština, ruština, švédština, 
španělština, turečtina 
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Technická	vysoká	škola	Deggendorf

Technische Hochschule Deggendorf	 www.th-deg.de

Technická	vysoká	škola	
Deggendorf

1.3
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Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• technické vědy   • sociální vědy

Doporučení studenta:
Sandra z Bad Birnbachu, studijní obor Podniková 
ekonomika

„Deggendorf nabízí studentům bohaté možnosti 
trávení volného času, například procházky podél 
Dunaje a výlety do Bavorského lesa. Krásné 
historické centrum města s mnoha kavárnami, 
restauracemi a bary láká k zastavení. Kampus 
Deggendorf zůstává i se svými 6.100 studenty 
rodinný, ale současně je také velmi mezinárodní. 
Naše studijní obory jsou zaměřené na praxi a to 
studenty skvěle připraví na pozdější profesi.“

Dieter-Görlitz-Platz	1	|	D-94469	Deggendorf	|	info@th-deg.de	|	Tel.	+49	991	3615-0

THD - Technická vysoká škola 
Deggendorf – Inovativní a 
živá
Technická vysoká škola Deggendorf (THD) 
nabízí moderní bakalářské a magisterské 
studijní programy v těchto oborech: 
stavební technika a technika životního 
prostředí, přírodní vědy, elektrotechnika a 
informatika, strojírenství a mechatronika, 
média, zdravotnictví a ekonomika. Na šesti 
fakultách pečuje na 600 vysokoškolských 
pedagogů a dalších pracovníků o to, aby 
bylo o studenty THD vždy co nejlépe 
postaráno. Moderně vybavený kampus 
leží nedaleko řeky Dunaje, jen pět minut 
pěšky od historického a nákupního centra 
města Deggendorf.

Internacionalita
Všechny studijní programy THD splňu-
jí národní i mezinárodní standardy a 
díky nim může Technická vysoká škola 
Deggendorf spolupracovat se 170 part-
nerskými univerzitami po celém světě. 
Mezinárodní charakter se postupně stal 
hlavní značkou THD, takže sem každý 
semestr přichází více než 500 zahraničních 
studentů, a naopak mnozí domácí studen-
ti využívají příležitost naučit se jazyky a 
absolvují semestr nebo povinné praktikum 
v zahraničí.

Studium je mnohem víc, než 
jen bifl ovat knihy a chodit na 
přednášky
Vedle hudebních festivalů, turné po 
hospodách, koncertů, výstav, mezinárod-
ních kulturních dnů, hokejových zápasů, 
turistiky a lezectví, veslování a v zimě i 

závodů v lyžování, se v kampusu THD a v 
jeho blízkém okolí neustále něco děje. Stu-
denti oceňují blízkost Bavorského lesa a 
řeky Dunaje, rádi se zapojují do některého 
ze 14 studentských spolků nejrůznějšího 
odborného zaměření a přispívají tak k bo-
hatému životu kampusu.

V KOSTCE

Počet studentů: 6100

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
22 bakalářských / 12 magisterských
+ navazující bakalářské studijní programy: 8
+ navazující magisterské studijní programy: 5

Dvouoborové studium ERDV:
magisterský studijní program Užitá informatika 
/ Infotronika 
Variantně je možné prostřednictví úspěšného 
absolvování konkrétních modulů magisterského 
programu Elektronika na Západočeské univerzitě 
v Plzni (Česká republika) složit dvojí závěrečné 
zkoušky na obou vysokých školách (Double 
Degree).

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
52 € za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až polovina března 
LS polovina března až konec září

Partnerské univerzity/programy:
např. v prostoru ERDV: IMC FH Krems, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská 
univerzita v Plzni, dalších 175 partnerských 
vysokých škol, ERASMUS 

Nabídka cizích jazyků: 
čínština, němčina, angličtina, francouzština, 
italština, portugalština, ruština, španělština, 
čeština
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TUM	–	Kampus	Straubing	pro	biotechnologie	a	udržitelnost

TUM – Campus Straubing
für Biotechnologie und Nachhaltigkeit www.wz-sr.de

1.4

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • technické vědy   • sociální vědy

V KOSTCE
Počet studentů: ca. 220

Počet bakalářských/magis-
terských/státních zkoušek:
3 bakalářské / 2 magisterské

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
52 € za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec března 
LS začátek dubna až konec září  

Partnerské univerzity/ 
programy:
např. Universität für 
Bodenkultur Wien (v ERDV)

Nabídka cizích jazyků: 
angličtina, španělština
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Doporučení studenta:

TUM	–	Kampus	Straubing	pro	
biotechnologie	a	udržitelnost

Celine, z Holzkirchenu v Německu (okres Miesbach), 
bakalářský studijní obor Obnovitelné suroviny.

„Líbí se mi tady rodinná atmosféra a vzájemnost mezi 
studenty, profesory a dalšími spolupracovníky. Pro 
Straubing jsou typické malé skupiny studentů, blízkost 
mezi kampusem a útulným centrem města, v porovnání 
výhodné nájmy za ubytování, idylická poloha na úpatí 
Bavorského lesa a v blízkosti Dunaje, ale také bohatý 
výběr kaváren.“

Schulgasse	22 |	D-94315	Straubing |	studieren.straubing@tum.de	|	Tel.	+49		9421	187166

V TUM – Kampusu Straubing pro biotech-
nologie a udržitelnost (dříve: Vědecké 
centrum Straubing) sází vědci i studenti na 
„obnovitelné suroviny“ (NawaRo) namísto 
ropy, uhlí a zemního plynu. Vědecká práce 
v kampusu se zaměřuje především na 
výzkum a studium 

pěstování, chemicko-látkového využití 
a energetického zhodnocování „obnovi-
telných surovin“. Vedle toho jsou zkoumá-
ny také ekonomické aspekty výroby, 
prodeje a využití „obnovitelných surovin“.

Studijní programy:
• „Obnovitelné suroviny“ (bakalářský a magisterský)
• Chemická biotechnologie (bakalářský)
• TUM-BWL (Podniková ekonomika zaměřená na technologie a management 

v oblasti obnovitelných surovin, bakalářský)
• Technologie zpracování biomasy (společný studijní program s Univerzitou 

pro kulturu půdy ve Vídni, magisterský)
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Kampus	Zámek
Mariakirchen

1.6

Obere	Hofmark	3	|	D-94424	Mariakirchen/Arnstorf	|	josef.steretzeder@th-deg.de	|	Tel.	+49	8723	669-4101

Campus Schloss Mariakirchen www.th-deg.de/cs-mariakirchen

Kampus	Zámek	Mariakirchen	–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf
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Kampus Zámek Mariakirchen 
jde vstříc výzvám budoucnosti
Vysoká škola Deggendorf je průkopníkem 
v iniciativě prosadit vysokoškolské vzdělání 
a specializované obory ve venkovských 
regionech Dolního Bavorska. Daří se tak 
ještě lépe propojit teoretické poznatky 
s praktickými zkušenostmi místních 
podniků. Této myšlenky se chopila Nadace 
Hanse Lindnera a velmi rychle se jí podařilo 
získat podpory také tehdejšího prezidenta 
Vysoké školy Deggendorf, prof. Dr. Reinhar-
da Höpfl a, vedení vysoké školy i příslušných 
ministerstev.  V roce 2011 otevřel ministr pro 
vědu Dr. Wolfgang Heubisch čtvrtý externí 
kampus Vysoké školy Deggendorf, Kampus 
Zámek Mariakirchen.
Spolupráce mezi Nadací Hanse Lindnera a 
Vysokou školou Deggendorf byla zahájena 
již v roce 2000. V té době byla vytvořena 

nadační profesura pro management 
zakládání podniků a podnikatelské doved-
nosti Entrepreneurship. V následujících 
letech rozšířila tato nadační profesura svou 
působnost z Deggendorfu také do všech 
ostatních sídel vysokých škol ve východním 
Bavorsku (Pasov, Landshut, Regensburg a 
Amberg/Weiden).
Vedle Institutu pro zakládání fi rem a podni-
katelství sídlí v Kampusu Zámek Mariakir-
chen také Institut pro péči a zdravotnictví, 
Institut pro udržitelný rozvoj, management 
životního prostředí  a energetiky, a konečně 
také Výzkumné pracoviště věd o stárnutí, 
které je pobočkou Institutu gerontologie a 
demografi ckých studií na Univerzitě UMIT 
v Hall v Tyrolsku. Díky rozsahu oborů od 
zakládání fi rem, přes trvale udržitelný rozvoj 
až po vědy o stárnutí nabízí kampus širokou 
škálu studijních možností.

Technologický	kampus
Freyung

1.5

Grafenauer	Straße	22	|	D-94078	Freyung	|	info.tc-freyung@th-deg.de	|	Tel.	+49	8551	917640

Technologie Campus Freyung  www.tc-freyung.th-deg.de

Technologický	kampus	Freyung	–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf
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Pokrytí	čtyř	

významných	pers-

pektivních	oblastí	

prostřednictvím	čtyř	

institutů	(Institut	

zakládání	fi	rem	a	

podnikatelství…

Campus Schloss Mariakirchen www.th-deg.de/cs-mariakirchen

…Institut	péče	a	

zdravotních	věd,	

Institut	trvalé	

udržitelnosti,	

managementu	

životního	prostředí	

a	energetiky,	Výz-

kumné	pracoviště	

věd	o	stárnutí).

V KOSTCE
Počet zkoušek bakalářských/
magisterských/státních:
bakalářská Pedagogika v ošetřovatelství
Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky: 42 € za semestr

Interdisciplinární	výzkum	

v	oblastech	zaměření	

na	THD:

bionika,	energie	a	udržitelnost,	

Průmysl	4.0,	koncepce	pro	

mobilitu	budoucnosti,	

nanotechnologie	a	nové	

materiály.
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Technologický kampus Freyung je výz-
kumným centrem Technické vysoké školy 
Deggendorf a současně sídlem Institutu 
aplikované informatiky a výzkumné skupiny 
pro bioniku. 

Díky zaměření na aplikovaný výzkum jsou 
zde vytvářeny konkurenceschopné opti-
malizované výrobky, technologie a služby. 
Technologický kampus Freyung spolupracuje 
s partnery z hospodářské oblasti a vyvíjí i 
přímo pro konkrétní fi rmy.

Vizí, která je hlavní myšlenkou regionálního 
charakteru této vysoké školy, je proměna 
regionu Bavorského lesa v region technologií. 
V popředí přitom stojí úzká spolupráce mezi 
průmyslem a vysokými školami. 

Inženýři, informatici a vědci přímo spolupra-
cují s fi rmami na vývoji nových technologií, 
optimalizují výrobky a postupy. Poskytují 
fi rmám poradenství v oblasti digitalizace, 
informatiky, managementu inovací i zavádění 
metod bioniky. Mezi hlavní úkoly Techno-
logického kampusu Freyung patří výzkum 
v rámci veřejných dotačních programů.

Konkrétní oblasti výzkumu v Technologickém 
kampusu Freyung korespondují svou 
interdisciplinaritou a přesahem mezi obory se 
zaměřením výzkumu na THD.

Studenti pracují v Technologickém kam-
pusu Freyung a současně se v rámci praxí 
a závěrečných prací podílejí na různých 
projektech
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Wiesenweg	1 |	D-94099	Ruhstorf	a.d.	Rott |	info@technologiezentrum-energie.de |	Tel.	+49	8531	9140440

Technologiezentrum
Energie Ruhstorf www.tz-energie.de
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1.8

Technologické	centrum	výrobních	a	logistických	systémů	Dingolfi	ng	–	Vysoká	škola	LandshutTechnologické	centrum	energie	Ruhstorf	-	Vysoká	škola	Landshut

Technologické	centrum	
energie	Ruhstorf

Intenzivní	spolu-

práce:	technické	

Know-how	Vysoké	

školy	Landshut,	

spolupráce	

s domácími	

fi	rmami.
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Energetická transformace sází na vítr a 
vodu, slunce a biomasu, jako hlavní zdroje 
energie. Aby byl přechod na tyto zdroje 
úspěšný, je nutné ze základu přepraco-
vat energetický systém. Technologické 
centrum Energie (TZE) pracuje na nových 
technologiích a propojuje odborné 
kompetence Vysoké školy Landshut ve 
výzkumu energie. V Ruhstorfu an der Rott 
vyvíjí tým badatelů technická řešení pro 
energie budoucnosti.
V centru pozornosti stojí akumulace 
energie s úsporou CO2. Vedle toho se 
vědci zabývají také otázkou, jak trvale a 
cenově výhodně produkovat energii a 
jak energetické sítě do budoucna učinit 
inteligentnějšími.

Zaměření výzkumu:
• Úspora energie: TZE usiluje o to, aby 

se dala energie uchovávat bezpečněji, 
výhodněji a dlouhodoběji.

• Energetické sítě: Souběžně s ener-
getickou transformací se mění také 
nároky na energetické sítě. TZE se 
věnuje otázce, jaké technologie a jak 
lze využít.

• Energetická účinnost: TZE se nezabývá 
pouze elektrickým proudem, nýbrž 
také teplem a mobilitou, i propojením 
různých systémů v sítích.

• Energetické systémy: Vědci zkou-
mají otázku, jak lze elektrický proud, 
vytápění vnitřních prostor, ohří-
vání nebo chlazení procesů zajistit 
prostřednictvím decentralizovaných 
systémů, v souladu se zátěží a nezá-
visle na síti.

Hochschule	Landshut	|	Bräuhausgasse	33	|	D-84130	Dingolfi	ng	|	info@tz-puls.de	|	Tel.	+49	8731	327	481	0

Technologiezentrum Produktions- 
und Logistiksysteme Dingolfi ng www.tz-plus.de

Technologické	centrum	výrobních	a	
logistických	systémů	Dingolfi ng
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Logistika je důležitý faktor konkuren-
ceschopnosti v průmyslové výrobě. 
Inteligentní logistika výroby, průmysl 4.0, 
Lean Management – těmito tématy se 
zabývá Technologické centrum výrobních 
a logistických systémů (TZ PULS) Vysoké 
školy Landshut. Tým odborníků se v Din-
golfi ngu věnuje výzkumu a řešení otázky, 
jak trvale posílit konkurenceschopnost a 
růst výrobních závodů v regionu.

Výzkum v Dingolfi ngu:
Předmětem výzkumu v TZ PULS je 
kompletní interní řetězec tvorby hodnot: 
od přijetí zboží přes skladování, interní 
přípravu materiálu, uspořádání jednotek 
struktury a řízení procesů až po expedici 
zboží. To zahrnuje jednak techniku a 
jednak také softwarové systémy pro 
řízení a komunikaci. Dále jsou zkoumána 
řešení pro analýzu a optimalizaci procesů, 
rozhraní mezi člověkem a strojem, která 
umožňují efektivní organizaci logistických 
postupů. Srdcem celého TZ PLUS je 900 

m2 velká výuková a vzorová továrna – 
ojedinělé zařízení v rámci německých 
vysokých škol a ideální platforma pro de-
monstrování, výzkum a další vzdělávání. 

Studium:
Jádrem studijní nabídky v TZ PULS jsou 
dva magisterské studijní programy při 
zaměstnání: Management procesů a 
energetická účinnost a Hodnotový ma-
nagement výroby. Jsou určeny budoucím 
odborným a vedoucím pracovníkům ve 
výrobě. Kromě toho se v laboratořích a 
vzorové továrně v TZ PULS konají také 
nejrůznější praktická cvičení jiných studi-
jních programů.
Využití vzorové továrny při studiu a 
dalším vzdělávání, i při realizaci plá-
novacích her poskytuje studentům a 
účastníkům školení možnost získat vlastní 
zkušenosti o souvislostech mezi příčin-
ami a účinky v komplexních podmínkách 
výroby, pochopit je a na tomto základě 
přijímat rozhodnutí.
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Technologiecampus	1	|	D-94244	Teisnach	|	christian.schopf@th-deg.de	|	Tel.	+49	9923	8045	418		

Institut für Präzisionsbearbeitung 
und Hochfrequenztechnik (IPH) Teisnach www.th-deg.de/de/tc-teisnach
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Institut	pro	přesné	opracování	a	vysokofrekvenční	techniku	Teisnach	(IPH)	–	
Technická	vysoká	škola	Deggendorf

Institut für Präzisionsbearbeitung 

Spolupráce	s místními	fi	rmami	

z oblasti	High-tech,	

studium	založené	na	

vědeckých	poznatcích	a	

orientované	na	praxi.

Kategorie studijních oborů	(vědecké	obory	dle	OECD):

• technické vědy

1.9 Institut	pro	přesné	opracování	
a	vysokofrekvenční	techniku	
Teisnach	(IPH)
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Institut pro přesné opra-
cování a vysokofrekvenční 
techniku
Institut pro přesné opracování a vysokof-
rekvenční techniku tvoří Technologický 
kampus Teisnach (TCT) a výzkumná 
skupina Labor Optical Engineering (LOE) 
v Deggendorfu. Využívány jsou přitom jak 
laboratoře Technické vysoké školy Deg-
gendorf, tak také Technologického kam-
pusu Teisnach. IPH se zaměřuje především 
na optické technologie (výroba měřící 
techniky), vývoj a optimalizaci procesů a 
vysokofrekvenční techniku.

Institut IPH je pro subjekty z průmyslu a 
středně velké fi rmy spolehlivým partne-
rem, a to především díky svým kompe-
tencím, které si v příslušných oblastech 
vybudoval během let činnosti na THD a v 
TC Teisnach.
Studenti mají možnost psát v institutu 
IPH své bakalářské a magisterské práce a 
zapojit se tak i do vědeckých projektů.
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Technologické	uživatelské	
centrum	Spiegelau

1.11

Dr.	Ludwig-und-Johanna-Stockbauer-Platz	1	|	D-94518	Spiegelau		|	info.taz-spiegelau@th-deg.de	
Tel.	+49		8553	97996-10

Technologie-Anwender Zentrum Spiegelau  http://taz-spiegelau.th-deg.de

Technologické	uživatelské	centrum	Spiegelau	–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf	/	Univerzita	Bayreuth

Více než 500 let zkušeností práce se sklem 
v Bavorském lese se stalo základem pro 
založení Technologického uživatelského 
centra Spiegelau. 
Spolupráce mezi Univerzitou Bayreuth a 
Technickou vysokou školou Deggendorf je 
zaměřena na aplikovaný výzkum. Cílem je 
za pomoci nejrůznějších metod a postupů 
vyvíjet nové možnosti využití skla. 
V technologickém centru probíhá výzkum 
v oblastech tavících technologií, tvarování 
za tepla, přesných výlisků a nových 
materiálů.
Od tavení po tvarování, analýzu povrchů a 
testy nového využití, všechny tyto jednotli-
vé kroky lze v technologickém centru zkou-
mat díky jeho jedinečnému vybavení.
Tak lze například přesně určovat složení 
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skla a formového materiálu (rentgenová 
fl uorescence s vysokým rozlišením) a 
vyzkoušet variabilní nastavení složení skla. 
Pozornost se soustředí také na výzkum 
inovací materiálů a procesů pro optické 
a elektronické součástky ze skla. Díky 
širokému záběru využití skla, patří mezi 
partnery Technologické uživatelského cen-
tra fi rmy z celé řady odvětví, od sklářského 
až po automobilový průmysl. A právě tento 
průnik mezi oblastí vědy a ekonomiky 
propůjčuje tématu sklo v technologickém 
centru vlastní dimenzi.
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Čím se vyznačujeme? 
• Zaměření výzkumu: materiál sklo a využití skla
• Práce na podporovaných výzkumných projektech a projektech pro průmysl (výzkum na zakázku)
• Jedinečné technické vybavení
• Možnosti pro přípravu bakalářských/magisterských prací (Technická vysoká škola Deggendorf) 

a promoce v kooperaci (Univerzita Bayreuth)

Evropský	kampus	
Rottal-Inn

1.10

Max-Breiherr-Straße	32	|	D-84347	Pfarrkirchen	|	katharina.stoeger@th-deg.de	|	Tel.	+49	991	3615-261	

European Campus Rottal-Inn  www.th-deg.de

Evropský	kampus	Rottal-Inn		–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf
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EUROPEAN CAMPUS
R O T T A L - I N N

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):	

• sociální vědy  • technické vědy

Doporučení studenta:
Lilly Marie Böhm, studijní obor Management mezinárodního cestovního ruchu
„V Pfarrkirchenu je všechno na dosah pěšky nebo na kole, a díky tomu máme v našem malém 
ale krásném vysokoškolském městečku více možností pro trávení volného času. Díky přehledné 
velikosti panuje v našem kampusu rodinná atmosféra a často pracujeme a učíme se společně 
v malých skupinkách. Evropský kampus je mezinárodní, a tak máme příležitost poznat i jiné 
kultury a navázat interkulturní přátelství.“
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Rodinná a světu otevřená – v Evropském 
kampusu Rottal-Inn se každý student setká 
s individuálním přístupem. Pfarrkirchen 
okouzluje svou zajímavou studijní nabíd-
kou v angličtině, stejně jako atraktivními 
volnočasovými aktivitami v krásném 
prostředí krajiny Rottalu, která je známá 
svými termálními lázněmi, golfovými hřišti, 
jezdeckým sportem a mnoha cyklostezka-
mi. Kavárny, restaurace a trhy na tradičním 
náměstí nabízejí bavorskou pohostinnost.
Evropský kampus Rottal-Inn je součástí 
Technické vysoké školy Deggendorf, která 
vyčnívá mezi bavorskými vysokými školami 
na jihu Německa. 
Díky partnerským univerzitám v Rakousku, 
Polsku, Španělsku a České republice nabízí 
Evropský kampus mezinárodní bakalářské 
a magisterské studijní programy v oblasti 
zdravotnictví a techniky podle nových 
akademických standard.
Jazykové kompetence: cílem je vzdělávat 
studenty vícejazyčně, a připravit je tak 
co nejlépe pro globální pracovní trh a 

mezinárodní kariéru. Vyučování probíhá 
převážně v angličtině. Pro zahraniční 
studenty jsou součástí programu také kurzy 
němčiny.
Modulárně a fl exibilně: studenti si mohou 
volně vybírat z nabídky přednášek podle 
stupně svého studia a individuálního zájmu 
a naplánovat si tak svou vlastní cestu ke 
kariéře.

V KOSTCE

Zahájení studia1. říjen nebo 15. březen

Počet bakalářských/
magisterských/státních zkoušek: 
4 bakalářské / 2 magisterské

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
52 € za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS: začátek října až polovina března
LS: polovina března až konec září

Nabídka cizích jazyků: 
angličtina, němčina pro cizince
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Technologický	kampus
Grafenau

1.12

Hauptstraße	3	|	D-94481	Grafenau	|	info.tc-grafenau@th-deg.de	|	Tel.	+49	8552	975699-51

Technologie Campus Grafenau www.th-deg.de/de/tc-grafenau

	Technologický	kampus	Grafenau	–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf

Čím se vyznačujeme?
• Inovace a řešení otázek Big Data, Průmysl 4.0, Strategic Sourcing a Supply Chain Management – 

ruku v ruce s fi rmami a obcemi
• Interaktivní virtuální přednášky v Distance Learning Center
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Akademické	centrum	
Raitenhaslach

1.13	TUM

Raitenhaslach	11 |	D-84489	Burghausen |	rathaus@burghausen.de |	Tel.	+49	89 289	2600

TUM Akademické centrum Raitenhaslach www.raitenhaslach.tum.de

TUM	Akademické	centrum	Raitenhaslach	–	
Technická	univerzita	Mnichov
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Místo mezinárodního setkávání a vědy v Burghausenu

TUM Akademické centrum Raitenhaslach www.raitenhaslach.tum.de

Propojení	tradice	

a	moderny/vědy/

ekonomiky.	

Vědecká	výměna	

myšlenek	v histo-

rickém	prostředí.
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Technologický kampus Grafenau je 
výzkumné zařízení Technické vysoké školy 
Deggendorf a zaměřuje své know-how na 
oblasti obchodu, logistiky, Supply Chain 
managementu, prognostiky, analýzy dat 
a územního rozvoje. Na interdisciplinární 
bázi zde spolupracuje vysoce kvalifi kovaný 
tým vědců a pracovníků z praxe – například 
z oblasti fyziky, matematiky, podnikové ek-
onomiky, techniky, informatiky a statistiky. 
Důraz je přitom kladen na aplikovaný výz-
kum, vývoj řešení komplexních problémů 
z praxe, objektivitu a inovace. Oblasti výzku-
mu se zaměřují na velké výzvy dnešní doby: 
globalizace, digitalizace, urbanizace. Proto 

má naše práce velký vliv na konkurence-
schopnost fi rem i na budoucí život lidí. Naší 
silnou stránkou je vývoj inteligentní analýzy 
Big Data, inovativních prognóz z oblasti 
Průmysl 4.0, Supply Chain managementu a 
obchodu. Úspěšně kombinujeme tradiční 
postupy s umělou inteligencí. Naše řešení 
nacházejí každodenní využití, jako např. při 
optimalizaci tras vysokozdvižných vozidel, 
vytváření prognóz pro odbyt zásilkového 
obchodu s módou, určování životnosti 
kritických komponentů infrastruktury nebo 
výpočty dosahu při provozu elektromo-
bilních zařízení.

Až v nejzazším koutě jihovýchodního Ba-
vorska, v bezprostřední blízkosti Rakouska 
a v geopolitickém kontextu Evropského 
regionu Dunaj-Vltava vzniklo v někdejším 
cisterciáckém klášteře Raitenhaslach místo 
mezinárodního setkávání a vědy. Pouhých 
pět kilometrů od starého bavorského 
vévodského města Burghausen, které se 
může pochlubit nejdelším hradem na 
světě a pulzujícím hospodářským centrem 
v srdci tzv. Bavorského chemického 
trojúhelníku, znamenalo otevření TUM 
Akademického centra Raitenhaslach v čer-
vnu 2016 uskutečnění velké příležitosti pro 
budoucnost: Jako akademický Think Tank 
evropské úrovně se prelatura někdejšího 
kláštera proměnila v reprezentativní konfe-
renční centrum pro konání mezinárodních 
seminářů, sympozií a kongresů.

Raitenhaslach založený roku 1146 jako 
první cisterciácký klášter Starobavorska 
měl velké štěstí, protože objekt zůstal jako 
soubor po celých 200 let zachován takřka 
beze změny. Klášterní kostel představuje 
se svým skvostným vnitřním vybavením 
skutečný klenot bavorského baroka. Od 
roku 2002 je tzv. „přístavba prelatury“ 
kláštera ve vlastnictví města Burghausen. 
V partnerství s mezinárodně renomo-
vanou Technickou univerzitou Mnichov 
(TUM) se městu podařil vizionářský 
kousek: Historická budova byla příkladně 
rekonstruována v souladu s památkovou 
ochranou, vybavena nejmodernější tech-
nikou a předána tak k novém určení jako 
místo setkávání pro vědecký, ekonomický 
a společenský dialog. V historickém pro-
středí se zde dnes konají klausury katedry 
a víkendové akademie, ale také me-
zinárodní konference a klausury prezidia. 
TUM Akademické centrum Raitenhaslach 
je otevřené i pro externí fi rmy. Regionální 
ukotvení významné mezinárodní univerzi-
ty je v Raitenhaslachu žitou skutečností.
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Vysokoškolský	institut 
Burghausen

1.14
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Markus z Burghausenu v Německu, bakalářský
studijní obor Chemické inženýrství:

„Získal jsem vzdělání v průmyslu a dokážu si vážit jeho 
propojení se studiem. Líbí se mi tady rodinná atmosféra 
i to, že máme příležitost proměnit Burghausen v město 
studentů.“

Doporučení studenta:

Kampus	Burghausen	–	Vysoká	škola	Rosenheim

Kategorie studijních oborů	(vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy • technické vědy

Marktler	Str.	50	|	D-84489	Burghausen	|	campus-burghausen@fh-rosenheim.de	|	Tel.	+49	8031	805-4000

Hochschulinstitut Burghausen www.campus-burghausen.de

Přímo v centrální oblasti tzv. bavorského 
chemického trojúhelníku a v těsném 
sousedství mezinárodních koncernů 
chemického průmyslu, nabízí Kampus 
Burghausen, jako nová pobočka Vysoké 
školy Rosenheim, optimální studijní 
podmínky pro intenzivní propojení mezi 
teorií a praxí (tzv. princip „plus“). Bakalářské 
studijní programy Chemické inženýrství a 
Podniková ekonomika, které jsou koncipo-
vány formou modulů a interdisciplinárních 
přístupů, nabízejí profesní perspektivy da-
lece přesahující hranice regionu. Kampus 
Burghausen otevřel své brány v říjnu 2016. 
Heslo „Studovat tam, kde je chemie“ tak 
není pouze teorií, ale také žitou praxí.

Výuka přes hranice modulů v 
Burghausenu
Díky provázání studijní náplně obou 
studijních programů, technicky zaměřené 
podnikové ekonomiky a studia che-
mického inženýrství se zvláštními nároky, 
vznikly dva jedinečné bakalářské studijní 
programy, které existují v rámci celého 
Německa právě jen tady – v Burghausenu. 
Studenti zde získají všestranné a hluboké 
vzdělání, zaměřené na konkrétní témata. 
V rámci studia chemického inženýrství je 
teoretické učivo doplňováno o praktické 
prvky, od laboratorních měřítek, přes 
technická zařízení až po průmysl. Zvlášt-
ností studijního programu Podniková 
ekonomika je technické zaměření v oblasti 
povinně volitelných předmětů budoucích 
podnikových ekonomů, které studentům 
umožňují nahlédnout takzvaně přes 
okraj vlastního talíře a vychovat z nich 
žádané týmové hráče. Proto se studenti 
v celé řadě předmětů setkávají. Vzniká tak 
jedinečná interdisciplinarita mezi oběma 
odbornými směry. Pro přibližně stovku 

studentů v Kampusu Burghausen je to 
mimořádná výhoda v konkurenceschop-
nosti, kterou využijí nejen během svého 
studia v regionu, ale především po jeho 
úspěšném zakončení při své práci kdekoli 
na světě. Velké mezinárodní koncerny i 
středně velké fi rmy, známé daleko za hra-
nicemi Burghausenu, již dnes v kampusu 
působí, projevují velký zájem o spolupráci, 
společnou realizaci projektů a zaměstná-
vání budoucích odborných a vedoucích 
pracovních sil, jak v regionu samotném, 
tak také ve svých zahraničních pobočkách.

Rozšíření studijní nabídky
V roce 2019 bude nabídka rozšířena o 
další dva studijní programy. Pozornost 
je zaměřena především na chemický 
průmysl a celý související proces zhod-
nocování. Výhledově koncepce počítá i 
s magisterskými studijními programy.

V KOSTCE

Počet studentů:
v plné kapacitě plánováno až 700 studentů

Počet studijních programů: 
2 prezenční bakalářské studijní programy

Poplatky za studium: žádné

Studentské poplatky: 62 €

Harmonogram semestrů: 
ZS: začátek října – polovina února, 
LS: polovina března – konec července  

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, španělština, čínština
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Horní Falc 
2.0

Atraktivní studijní nabídka,
výhodné možnosti ubytování,
pestré volnočasové aktivity
a rozsáhlý kulturní program

Horní	Falc	Horní	Falc	

na národní i mezinárodní úrovni. Univer-
zitní klinika Regensburg patří ke špičce 
mezi německými univerzitními klinikami. 
Technické vysoké školy Regensburg a Am-
berg-Weiden se v žebříčcích hodnocení 
vysokých škol pravidelně umísťují na 
nejvyšších místech. Univerzita Regens-
burg navíc zaujímá centrální pozici ve 
spojení mezi východní a západní Evropou. 
Aktuální počet 36.000 studentů dokládá 
kvalitativně vysokou úroveň studia v Horní 
Falci.
Přitom právě menší zařízení, jako 
například Technologický kampus Cham 
nebo Zdravotnický kampus Bad Kötzting, 
nabízejí podmínky pro vytváření menších 
skupin studentů, kde mohou vyučující 
uplatňovat individuální přístup. Dobré 
napojení vysokých škol na fi rmy v regionu, 
jako např. BMW, Siemens nebo Continen-
tal umožňuje studentům sbírat praktické 
zkušenosti již během studia a později 
rovnou nastoupit do zaměstnání. 

Všestrannou podporu přitom nabízejí 
centra při vysokých školách Career-Center. 
Výhodné možnosti ubytování a moderně 
zařízené studentské ubytovny optimálně 
doplňují podmínky pro studium.

Avšak nejen ve vzdělávání, ale také v mož-
nostech volnočasového vyžití nabízí Horní 
Falc vše, co si studentský život žádá. Ať už 
se jedná o Regensburg, Amberg, Cham 
nebo Weiden, všechna města Horní Falce 
si Vás získají bohatou gastronomickou a 
kulturní nabídkou a mnoha festivaly, kluby 
a koncerty. Regensburg bývá také často 
označován jako město s největší hustotou 
hospod. Mimořádný zážitek nabízejí v létě 
i v zimě Hornofalcký les a blízký Bavorský 
les, především díky mnoha cyklostezkám, 
sjezdovkám a turistickým trasám. Zvýhod-
něné studentské tarify řady poskytovatelů 
služeb a pořadatelů napomáhají tomu, 
že studium v Horní Falci zůstává i při své 
atraktivitě cenově dostupné.
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Tyto vlastnosti plně charakterizují 
Horní Falc jako sídlo vysokého školství. 
Jedna univerzita, dvě technické vysoké 
školy, Vysoká škola aplikovaného ma-
nagementu, Vysoká škola pro katolickou 

církevní hudbu a hudební pedagogiku 
i několik kampusů nabízejí zájemcům o 
studium široké spektrum možností vzdělá-
vání a uspokojí každé přání. Vzdělávací 
instituce v Horní Falci se těší velké oblibě H
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Univerzita	Regensburg

Univerzita
Regensburg

2.1

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy  • humánní lékařství a zdravotní péče
• sociální vědy   • humanitní vědy

Universitätsstraße	31	|	D-93053	Regensburg	|	kontakt@uni-regensburg.de	|	Tel.	+49	941	943-01

Universität Regensburg www.uni-regensburg.de
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Teresa, z Regensburgu, bakalářský studijní program 
Německo-česká studia:
 
„Už rok studuji na univerzitě Regensburg obor Ně-
mecko-česká studia. Jsem tam velmi spokojená, kromě 
jiného také díky přátelské atmosféře v našem studijním 
běhu. Považuji za důležité, že člověk může své studium 
zaměřit podle vlastních zájmů – přesně to nabízí také Ně-
mecko-česká studia, kde získávám znalosti z nejrůznějších 
oborů. Obzvlášť se těším na rok studia v zahraničí. Jsem 
zvědavá, co mě v Praze čeká.“

>>

Doporučení studenta:

Univerzita Regensburg je moderní 

univerzitou s kampusem, který se rozkládá 

na jižním cípu starého města Regensburg. 

Byla založena v roce 1962, v zimním seme-

stru 1967/68 byla zahájena výuka v samot-

ném kampusu. Původně byla považována 

za regionální univerzitu, v posledních 

desetiletích se však vypracovala na pozici 

mezinárodně renomovaného centra výz-

kumu a vzdělávání. Univerzita Regensburg 

disponuje skvělou infrastrukturou a vedle 

širokého spektra studijních oborů vyniká 

také kvalitní péčí o studenty. 

Teprve se založením univerzity a s přícho-

dem nových perspektivních fi rem zažil 

Regensburg od poloviny 20. století nový 

rozkvět. Dnes patří mezi města s nej-

vyššími hodnotami produktivity v celém 

Německu. Staré město Regensburg nese 

od roku 2006 titul světového kulturního 

dědictví UNESCO.

Studium a výuka
Univerzita Regensburg vytváří optimální 

rámcové podmínky pro kvalifi kaci budoucí 

generace pro vědeckou nebo náročnou 

profesní dráhu. Jako komplexní univerzita 

sdružuje prostřednictvím propojeného 

kampusu jedenáct fakult: Tato blízkost um-

ožňuje prostor pro komunikaci a spoluprá-

ci, s využitím vynikající infrastruktury – jako 

je například jedna z nejmodernějších uni-

verzitních knihoven v Německu. Univerzita 

Regensburg nabízí v současnosti 160 

studijních oborů z oblasti binacionálních 

studijních programů, jazyků a literatury, 

politiky, fi lozofi e, historie, hudby, umění, 

kultury a médií, teologie, pedagogiky, 

vychovatelství, sportu, ekonomiky, práv, 

fyziky, matematiky, biologie, chemie, bio-

chemie, farmacie, lékařství a psychologie.

V KOSTCE

Počet studentů v zimním 
semestru 2016/2017: 21.088

Počet bakalářských/magis-
terských/státních zkoušek:
56 bakalářských/55 magisterských/8 
státních zkoušek

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
52 € za semestr

Semestrální karta: 89,40 € >>
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Univerzita	Regensburg
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Výzkum a jeho zaměření
Univerzita Regensburg je největší a 

nejvýkonnější univerzitou ve východním 

Bavorsku a dosahuje největších úspěchů 

v oblasti přírodních a společenských věd. 

V roce 2017 pokrývají její výzkumné kapa-

city kromě jiného sedm speciálních oblastí 

výzkumu v přírodních vědách, které jsou 

podporovány Německou výzkumnou 

společností (DFG), šest graduačních 

kolégií, fi nancovaných DFG, a devět 

grantů podpořených z European Research 

Council. Obzvláště je třeba vyzdvihnout 

přijetí Institutu pro výzkum východní a 

jihovýchodní Evropy (IOS) do Leibnizovy 

společnosti k 1. lednu 2017. 

Pro Univerzitu Regensburg je charakte-

ristický vysoký stupeň propojení uvnitř i 

mezi jednotlivými výzkumnými oblastmi 

v rámci univerzity i mimo ni. 

Mezinárodní kontakty
Založena v šedesátých letech s cílem stát 

se mostem mezi východem a západem, ctí 

Univerzita Regensburg i dnes velmi silně 

svou internacionalitu. Díky více než 300 

partnerským vysokým školám na všech 

kontinentech přivítá kampus Regensburg 

každým rokem na 1.600 zahraničních 

studentů a více než 350 hostů z oblasti 

výzkumu a vzdělávání. Mezinárodně orien-

tovanou nabídku Univerzity Regensburg 

doplňují binacionální studijní programy, 

osvědčené výměnné programy a široká 

nabídka doplňující výuky jazyků.

Dvojitý studijní program Ev-
ropského regionu Dunaj-Vl-
tava
Německo-česká studia je binacionální 

modulární bakalářský studijní program 

o délce 6 semestrů. Němečtí studenti 

mohou zahájit studium bez jakýchkoli 

předchozích znalostí češtiny.

První rok studia stráví němečtí i čeští 

studenti na svých domovských univer-

zitách. Druhý rok stráví němečtí studenti 

společně s českými na Karlově univerzitě 

v Praze. V třetím a posledním roce studují 

všichni studenti společně v Regensburgu.

Zvláštností je dvojitý diplom (Bachelor 

of Arts / bakalář), integrovaný zahraniční 

pobyt (2 semestry) na Karlově univerzitě 

v Praze, integrovaná praxe o délce 3 

měsíců a výuka kvalitních základů češtiny 

až po úroveň UNIcert IV.

V KOSTCE

Harmonogram semestrů: 
ZS začátek října až konec března
LS začátek dubna až konec září  

Partnerské univerzity/programy: 
např. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni 
v Evropském regionu Dunaj-Vltava (celkem 
přes 300 partnerských vysokých škol z celého 
světa), ERASMUS+, PROMOS, DAAD-Východní 
partnerství, Bohemicum

Nabídka cizích jazyků: 
arabština, bosenština/chorvatština/srbština, 
čínština, němčina jako cizí jazyk, angličtina, 
fi nština, francouzština, italština, japonština, 
jidiš, katalánština, korejština, novořečtina, 
holandština, polština, portugalština, rumunš-
tina, ruština, švédština, slovenštin, slovinština, 
španělština, čeština, turečtina, ukrajinština 

Instituty:
Leibnitzův institut pro východo- a jiho-
východoevropská studia (IOS), Bohemicum, 
BAYHOST, Bavorsko-česká vysokoškolská 
agentura, Výzkumné centrum německého 
jazyka ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě, Graduovaná škola pro východo- a 
jihovýchodoevropská studia 
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Prüfeninger	Straße	58 |	D-93049	Regensburg |	poststelle@oth-regensburg.de |	Tel.	+49	941	943-02

OTH Regensburg  www.oth-regensburg.de

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy  • technické vědy  • sociální vědy
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Vysoké školy Regensburg. 
Aktivity OTH Regensburg jsou zapojeny 
do regionálních a nadregionálních klastrů. 
Strategická partnerství existují také s 
obcemi, fi rmami a vysokými školami, 
především s Univerzitou Regensburg.

Centrum pro další vzdělávání 
a management vědy (ZWW)
Další akademické vzdělávání při zaměst-
nání tvoří vedle výuky a aplikovaného výz-
kumu třetí pilíř nabídky OTH Regensburg. 
Účast na magisterském programu dalšího 
vzdělávání (M. A., MBA, M. Eng.) tak otevírá 
jako interdisciplinární studijní obor za-
končený certifi kátem nebo (víkendovým) 
seminářem nové možnosti profesního 
vývoje. Vzdělávání při zaměstnání v 
Regensburgu, který je současně metropolí 
světového kulturního dědictví, je uznává-
no pro svou vysokou kvalitu v půvabném 
prostředí. Centrum ZWW je centrálním 
kontaktním místem pro fi rmy a zájemce o 
další vzdělávání. Koordinuje školení v úzké 
vazbě na praxi a interdisciplinaritu a nabízí 
vedle vlastního programu také odbornou 
podporu při rozvoji personálního obsa-
zení a organizace ve fi rmách.

Internacionalita
OTH Regensburg je osvědčeným místem 
pro zahraniční studijní pobyt. Třetina 
studentů stráví v průběhu studia delší 
studijní pobyt v některé z více než 60 
zemí. Akademická zahraniční služba zpro-
středkuje potřebné kontakty. Základem 
celé zahraniční sítě je smluvní spolupráce 
s více než 200 vysokými školami z celého 
světa. Studenti z mnoha zemí obohacují 

studijní atmosféru na OTH Regensburg. 
Vysoká škola neustále rozšiřuje své vztahy 
se zahraničními vysokými školami, fi rmami 
a organizacemi. Těžištěm spolupráce 
jsou výměnné pobyty studentů na jeden 
až dva semestry studia a/nebo praxe. 
Součástí studijních programů European 
Business Studies a International Relations 
& Management je povinný zahraniční 
pobyt. Stále více absolventů vysoké školy 
v Regensburgu pokračuje dalším studiem 
v zahraničí s cílem zakončit tam magis-
terské či doktorské studium. Kontakty se 
zahraničními vysokými školami mají formu 
společných projektů, výměnných pobytů 
profesorů a přednášek či exkurzí.

V KOSTCE

Počet studentů: 11.000

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
30 bakalářských/20 magisterských 

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
141,40 EUR za semestr (včetně semestrální karty)

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až polovina února
LS polovina března až konec července  

Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Západočeská univerzita v Plzni v ERDV
(celkem 170 partnerských  univerzit), ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
např. angličtina, francouzština, italština, 
portugalština, španělština, arabština, čínština, 
japonština, ruština, čeština, němčina jako cizí jazyk 

Východobavorská	technická	
vysoká	škola	Regensburg

2.2

Vysoká škola OTH Regensburg (celý název: 
Východobavorská technická vysoká škola 
Regensburg, dříve Vysoká škola Regens-
burg resp. Odborná vysoká škola Re-
gensburg) byla založena v roce 1971 jako 
vysoká škola pro techniku, ekonomiku a 
sociální vědy. Dnes je největší vysokou 
školou pro aplikované vědy v Bavorsku. 

Aplikovaný výzkum
OTH Regensburg má širokou spolupráci 
v oblasti výzkumu. Profesoři intenzivně 
spolupracují se subjekty z oblasti praxe. 
Partnery jsou průmyslové podniky, fi rmy 
a sociální zařízení. Proces výzkumu a 
transferu koordinuje Institut aplikovaného 
výzkumu a hospodářské spolupráce 

Východobavorská	technická	vysoká	škola	Regensburg

Michael z Landshutu v Německu, studium s dvojím diplomem Elektrotechnika a 
Informatika. „Studium na Východobavorské technické vysoké škole Regensburg je 
prvotřídní, protože díky intenzivní péči o studenty v posluchárnách i v laboratořích 
člověka opravdu baví. Kromě toho je Regensburg skvělé studentské město.“ 

Z
dr

oj
: w

w
w

.o
th

-r
eg

en
sb

ur
g.

de

Doporučení studenta:
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OTH	Amberg	-	Weiden

Standort	Weiden:	Hetzenrichter	Weg	15 |	D-92637	Weiden |	weiden@oth-aw.de |	Tel.	+49	961	382-0			
Standort	Amberg:	Kaiser-Wilhelm-Ring	23 |	D-92224	Amberg |	amberg@oth-aw.de |	Tel.	+49	9621	482-0	

OTH Amberg-Weiden www.oth-aw.de

Východobavorská	technická	
vysoká	škola
Amberg - Weiden

2.3

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• technické vědy  • sociální vědy
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Kampus
OTH Amberg - Weiden sídlí v Horní 
Falci a svou geografi ckou polohu ve 
středu Evropy považuje za základ svého 
interkulturního smýšlení a mezinárodního 

zaměření. V současnosti spolupracuje 
OTH se 52 partnerskými vysokými školami 
ve 29 zemích. Obě pobočky vysoké 
školy mají k dispozici kampus, špičkové 
vybavení a optimální poměr studentů 

V KOSTCE

Počet studentů: 3.500

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek: 
5 bakalářských / 2 magisterské (Weiden)
9 bakalářských / 5 magisterských (Amberg)

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
42 € za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až polovina března
LS polovina března až konec září

Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Západočeská univerzita v Plzni v ERDV (celkem 52  
partnerských vysokých škol), ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština, italština, polština, ruština, 
španělština, čeština, němčina jako cizí jazyk

a pedagogů: 3.500 studentů vyučuje 
a podporuje 84 profesorů. Regionální i 
nadregionální podniky si cení absolventů 
školy jako kompetentní nové generace. 
V žebříčcích obliby se OTH Amberg-Wei-
den pravidelně umísťuje na nejvyšších 
příčkách.

Studium
Vysoká škola nabízí na svých čtyřech 
fakultách (strojírenství/technika životního 
prostředí, elektrotechnika, mediální a 
informační technika (EMI), hospodářské 
inženýrství, podniková ekonomika) 
portfolio 21 studijních programů, které 
vycházejí z aktuálního technického a 
ekonomického vývoje. V rámci celého Ně-
mecka je studijní nabídka pobočky v Am-
bergu jedinečná, jako např. diplomovaný 
inženýr v kombinaci s obory obnovitelné 
zdroje energií, technika plastů, aplikovaná 
informatika, elektrotechnika a informační 
technika nebo mediální produkce a 
mediální technika. Pobočka Weiden se 
profi luje mimo jiné v oborech lékařská 
technika, management obchodu a služeb 
a technologický management. 
Na obou pobočkách jsou nabízeny nava-
zující magisterské studijní programy.

Možnosti dalšího vzdělávání 
na OTH Amberg - Weiden
Vysoká škola Amberg-Weiden nabízí řadu 
možností dalšího vzdělávání. Pro pracující, 
individuální zájemce, osoby po profesní 
přestávce či studenty, kteří chtějí při svém 
studiu získat ještě další kompetence, je 
určena bohatá nabídka vzdělávacích 
programů, která podporuje koncepci 
celoživotního vzdělávání.

Benjamin z Kemnath v Německu, studijní obor Lékařská technika. 
„Rozhodl jsem se pro lékařskou techniku ve Weidenu, protože jsem chtěl zůstat v regionu a četl 
jsem novinový článek, ve kterém škola lákala na tento studijní obor řadou praktických věcí 
– především novým technickým vybavením, jako je Hybrid OP nebo diagnostická a mikrobiolo-
gická laboratoř. Kromě toho jsem se pro tento studijní obor rozhodl proto, že se na jedné straně 
zajímám o anatomii a fyziologii člověka, na druhé straně mě baví řešit složité technické otázky. 
A přesně tyhle dva aspekty tento studijní obor propojuje.“

Kooperace
OTH Amberg-Weiden udržuje jedinečnou 
spolupráci a partnerství s fi rmami, které 
garantují přímý přenos vědomostí a 
zkušeností mezi výukou a praxí, vědou a 
hospodářstvím.

Technologický kampus
Technologický kampus OTH Amberg-Wei-
den byl založen v roce 2011 a propojuje 
všechny aktivity technologického trans-
feru mezi vysokou školou a regionální 
ekonomikou. Klíčovým úkolem je aplikace 
výsledků výzkumu do praxe. Děje se tak 
prostřednictvím vytváření a provozo-
vání sítě technologického a vědeckého 
transferu. Ústřední význam přitom má 
úzká spolupráce vysoké školy s veřejnými 
korporacemi a ekonomickými subjekty 
v regionu.
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Doporučení studenta:
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Studijní	centrum	HSD	Regensburg

Studijní	centrum	HSD	

Regensburg

2.4

Kategorie studijních oborů 
(vědecké	obory	dle	OECD):

• psychologie  • zdravotnictví
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Doporučení studenta:
Susanne Schulz-Ille, absolventka kombinovaného studijního programu Pedagogika 
ve zdravotnictví (B.A.)
 „Pro studium na HSD jsem se rozhodla proto, že jsem zde mohla díky modelu 
kombinovaného studia dobře propojit studium, zaměstnání a rodinu. Bylo to možné 
především díky blízkému kontaktu s vyučujícími a dobrému individuálnímu přístupu. 
Díky malé skupině studentů a intenzivním fázím studijních bloků se rychle vytvořil 
pocit společenství a tím také příjemná studijní atmosféra.“
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Prüfeninger	Str.	20	|	D-93049	Regensburg	|	kontakt@hsd-sz.de	|	Tel.	+49	941	600	903-0

HSD Studienzentrum Regensburg  www.hsd-sz-regensburg.de
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V KOSTCE
Počet studentů: 
ve všech pobočkách celkem: ca. 500 

Počet bakalářských/magis-
terských/státních zkoušek: 
3 bakalářské 

Poplatky za studium:  
Pedagogika ve zdravotnictví: 390 € za měsíc
Physician Assistance: 490 € za měsíc
Aplikovaná psychologie: 599 € za měsíc

Studentské poplatky: žádné 

Harmonogram semestrů: 
ZS: začátek září až konec února (01.09. – 
28./29.02.)
LS: začátek března až konec srpna (01.03. – 31.08.)

Partnerské univerzity/programy:
HSD Hochschule Döpfer

Nabídka cizích jazyků: 
angličtina

Studovat v nejlepší centrální 
poloze a v rodinné atmosféře
Studijní centrum HSD Regensburg se 
nachází přímo u idylického městského parku 
před branami starého města Regensburg, 

kde je k dispozici mnoho hotelů, obchodů 
a restaurací.
Studijní centrum se zaměřuje na nabídku 
studijních programů pro praxi, z nichž 
většinu lze studovat kombinovanou formou. 

To umožňuje vedle studia pokračovat i ve 
výkonu zaměstnání. Virtuální přednášky, stu-
dijní programy pro denní i kombinovanou 
formu, vysokoškolské certifi káty a osobní 
přístup, to vše jsou přednosti individuálního, 
fl exibilního a moderního studia. Malé sku-
piny studentů a individuální přístup zajišťují 
kvalitativně vysokou úroveň vzdělávání 
v přátelské atmosféře.

Perspektivní studijní pro-
gramy v oblasti zdravotnictví  
Ve spolupráci s vysokou školou HSD Döpfer 
nabízí studijní centrum od zimního semestru 
2017 bakalářské studijní programy B.Sc. 
Aplikovaná psychologie, B.Sc. Physician As-
sistance a B.A. Pedagogika ve zdravotnictví. 
Studijní programy B.Sc. Physician Assistance 
a B.A. Pedagogika ve zdravotnictví lze stu-
dovat kombinovanou formou a jsou určeny 
především zájemcům o studium, kteří již 
absolvovali vzdělání v některém zdravot-

nickém oboru (např. v oboru zdravotník a 
pečovatel, fyzioterapeut, ergoterapeut atd.) a 
navazující studium jim otevře další možnosti 
postupu v zaměstnání. Při přijímacím řízení 
na denní studijní program B.Sc. Aplikovaná 
psychologie hraje maximální počet přijí-
maných studentů vedlejší roli. Rozhodující 
jsou osobnost, motivace a komunikační 
schopnosti uchazeče. 
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	Andreasstraße	9 |	D-93059	Regensburg |	info@hfkm-regensburg.de |	Tel.	+49	941	83009-0

Hochschule für katholische Kirchenmusik
und Musikpädagogik www.hfkm-regensburg.de

Hochschule für angewandtes Management GmbH
Campus Neumarkt www.fham.de

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy  • humanitní vědy

Vysoká	škola	pro	katolickou	církevní	hudbu	a	hudební	pedagogiku	Regensburg

Vysoká	škola	pro	katolickou	církevní	hudbu	a	

hudební	pedagogiku	Regensburg
Vysoká	škola	aplikovaného	managementu	
Neumarkt v Horní Falci

2.6

Dr.-Kurz-Straße	44 |	D-92318	Neumarkt |	neumarkt@fham.de |	Tel.	+49	9181	298540	

Vysoká	škola	aplikovaného	managementu	Neumarkt	v	Horní	Falci
více	poboček	v	Německu,	centrála:	Vysoká	škola	aplikovaného	managementu	Erding

V KOSTCE

Počet studentů: 170

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek: 
9 bakalářských / 8 magisterských

Poplatky za studium: žádné
Studentské poplatky:
150 € za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec března
LS začátek dubna až konec září   

Partnerské univerzity a programy:
Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. 
(DAAD) („Life learning programme (LLP)“), 
ERASMUS

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy
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hospodářství, managementu sportu, 
psychologie podnikání a klíčových kvali-
fi kací pokrývá Vysoká škola aplikovaného 
managementu perspektivní tematické 
okruhy rozvíjejících se hospodářských 
odvětví. Díky aktuálním vědomostem 
z pracovní oblasti i ze základního teo-
retického výzkumu umožňují jednotlivé 
fakulty vysoké školy různorodé, zajímavé 
a atraktivní studium s perspektivou do 
budoucna.

Moderní studium
Semivirtuální koncepce studia kombinu-
je fáze prezenčního a on-line studia a 
díky různým formám zprostředkování 
vědomostí nabízí studujícím rozmanitou 
a pozitivní zkušenost s učením. Tato 
koncepce studia je tak nejvhodnější pro 
ty studenty, kteří si chtějí o svém studiu 
rozhodovat sami, baví je pracovat s mo-
derní technikou a hledají vysoce kvalitní 
vzdělání na vědecké úrovni, zaměřené na 
kompetence.

V KOSTCE

Počet studentů:
ve všech pobočkách školy celkem: ca 2.400

Studijní programy: 
Podniková ekonomika (B.A.)/(M.A.)
Management správy nemovitostí a stavebnictví

Poplatky za studium: 395 € za měsíc

Harmonogram semestrů:
ZS polovina září až polovina března
LS polovina března až polovina září 

Partnerské univerzity a programy:
celkem 22 partnerských vysokých škol, ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
intenzivní jazykové kurzy, letní školy pro různé 
jazyky (varianty)

Společenství mladých lidí
Společenství mladých lidí, kteří usilují o 
stejný profesní cíl, výrazně napomáhá při 
snaze zapojit se do služby církevní hudbě 
a pedagogice. Pravidelné společné boho-
služby probouzejí cit pro liturgickou práci, 
koncerty, na nichž se podílejí studenti 
všech ročníků, silně podporují umělecký růst.

Studium
Vysoká škola pro katolickou církevní 
hudbu a hudební pedagogiku Regens-
burg (HfKM) je přední vzdělávací institucí 
v oblasti církevní hudby v celosvětovém 
měřítku. 
Těžištěm činnosti školy je již od počátku 
její existence jednak umělecké a jednak 
také pedagogické zaměření vzdělávání, 
při němž jsou studenti církevní hudby 
připravováni také na liturgicko-pastorální 
spoluodpovědnost v proměnlivých stru-
kturách děkanátů a farností. 

Gregor z Eggenfeldenu v Německu, studijní obor Církevní hudba.
„Kromě mnoha přátelství jsem zde získal také hluboký náhled do světa hudby. Tady se neu-
přednostňuje tupé bi� ování, nýbrž vlastní muzicírování a rozvoj osobnosti. Dostatek volného 
prostoru, ale současně také jasná sktruktura dělá ze studia tady něco mimořádného.“

Kathy, bakalářský studijní obor Ekonomická psychologie.
„Rozhodla jsem se pro Vysokou školu aplikovaného managementu, protože bych chtěla 
v každém případě pokračovat ve své práci na plný úvazek a proto potřebuji co nejvíce � exibility. 
Tuto možnost mi HAM poskytuje prostřednictvím  semivirtuální koncepce studia, která umožňu-
je perfektně sladit studium a zaměstnání.“
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Doporučení studenta: Doporučení studenta:
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Zdravotnický	kampus
Bad Kötzting

2.8

Landshuter	Straße	1b	|	D-93444	Bad	Kötzting	|	info@th-deg.de	|	Tel.	+49	991	3615-0

Gesundheitscampus Bad Kötzting www.th-deg.de/de/gesundheitscampus-bad-koetzting

Zdravotnický	kampus	Bad	Kötzting	–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf
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Kompetenční centrum pro 
vzdělávání a další vzdělávání 
zahraničních ošetřovatelů 
a dalších zdravotnických 
profesí
Zdravotnický kampus Bad Kötzting je 
vedle Kampusu Mariakirchen druhým 
kampusem Technické vysoké školy 
Deggendorf, který se věnuje výzkumu 
a výuce v oblasti aplikované zdravotní 
vědy a rozvoji trvalých struktur regionální 
podpory zdraví.

Kampus slavnostně otevřel 22. října 2012 
bavorský státní ministr pro vědu, výzkum 
a umění Dr. Wolfgang Heubisch.

Výzkum a vzdělání
Mezi úkoly Zdravotnického kampusu Bad 
Kötzting v oblasti výzkumu a vzdělání 
patří vytváření koncepce, realizace a 
evaluace komunálního managementu 
zdravotnictví v regionu prevence Bad 
Kötzting. Dále se zde věnují vývoji, 
realizaci a evaluaci modelů a konceptů in-
dividuálního, podnikového i komunálního 
managementu zdravotnictví.

Studijní programy a certifi kované výu-
kové programy, které jsou orientovány 
na aplikovanou zdravotní vědu, mají 
iniciovat a etablovat přeshraniční vztahy 
se zahraničními univerzitami v oblasti 
zdravotnictví, především se Západočes-
kou univerzitou v Plzni.

Technologický	kampus
Cham

2.7

Badstraße	21	|	D-	93413	Cham	|	info.tc-cham@th-deg.de	|	Tel.	+49	9971	99673-0

Technologie Campus Cham www.tc-cham.de

Technologický	kampus	Cham	–	Technická	vysoká	škola	Deggendorf

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• technické vědy
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Thomas (43), z oblasti Bad Kötztingu v 
Německu, certifi kovaný studijní obor 
Zdravotní poradce.
„Bad Kötzting leží jen 15 minut pěšky od mé 
rodné obce, proto se přímo nabízí tyto výhody 
využít. Nejvíc se mi líbí výklad učební látky na 
příkladech z praxe, pestrá metodika a hluboké 
odborné znalosti docentů.“
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Doporučení studenta:

Výzkum a výuka
Hlavním posláním Technologického 
kampusu Cham je výzkum, vývoj a výuka 
v oblasti mechatronických systémů. V TC 
Cham je zastoupeno široké spektrum 
různých tematických okruhů z oboru 
mechatroniky, jako je například mechatro-
nická výrobní technika, Rapid Prototyping 
nebo také simulační technika.

Vzdělávání a další vzdělávání
Vedle výzkumného a technologického 
transferu v přímé vazbě na průmysl hraje 
důležitou roli také téma vzdělávání a 
dalšího vzdělávání. V tzv. žákovské labo-
ratoři se žáci a žačky z regionu seznamují 
prostřednictvím vybraných pokusných 
modelů s technickými otázkami oboru 
mechatronika. Cílem je nejen probou-
zet zájem o moderní techniku, ale také 
podporovat v regionu zájemce o budoucí 
studium inženýrství.

Konkrétním krokem v tomto směru je 
organizování výukových seminářů přímo 
v samotném kampusu. Výuka zde byla 
naplno zahájena 4. října 2011 prvním 
semestrem studijního programu „Duální 
studium mechatroniky“. 1. října 2017 zaha-
juje nový studijní program „Mechatronické 
a kyberfyzikální systémy“, který dosavadní 
studijní program nahrazuje.
Potřebám regionálních průmyslových 
podniků je přizpůsobena nabídka 
studijních kurzů, které jsou zaměřeny 
především na problematiku mechatroniky. 
Také další nabídky, jako například magis-
terské studijní programy při zaměstnání, 
jsou vytvářeny v souladu s potřebami 
průmyslu.

Doporučení studenta:
Marco z Rodingu v Německu, studijní obor Mechatronika.
Jelikož mě vždycky zajímalo propojení mechaniky, elektroniky a informatiky, padla má volba na 
mechatroniku, protože tento studijní obor přesně odpovídá mým zájmům. Teď jsem už ve čtvrtém 
semestru duálního studia oboru Mechatronika v Technologickém kampusu Cham. Během studia se 
má volba ukázala jako absolutně správná. Jako pomocná studentská síla mám možnost prohlubovat 
své vědomosti v praxi a aktivně se podílet na různých projektech kampusu. Se svými otázkami se mohu 
kdykoli bez problému obracet na své profesory a vyučující.

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• zdravotní vědy
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Horní Rakousko je nesporně atrak-
tivním regionem vysokého školství, 
který nabízí ty nejlepší možnosti pro 
kariéru i vysokou životní úroveň. Pro-
gram na podporu kariéry organizace 
Campusland OÖ navíc zprostředkuje 
osobní setkání s úspěšnými osob-

nostmi země a poskytne konzultace 
o aktuálních studijních a profesních 
perspektivách, což je ideální odrazový 
můstek pro úspěšnou kariéru. Další 
informace jsou k dispozici na adrese: 
www.campusland.at 

Horní Rakousko
3.0

Vzdělání, kariéra, kvalita života:
v zemi kampusů v Horním Rakousku
je možné vše

Horní	RakouskoHorní	Rakousko

Horní Rakousko, jako místo vysoko- 
školského studia, disponuje díky Uni-
verzitě Johannese Keplera, Odborné 
vysoké škole Horní Rakousko, Soukromé 
univerzitě Antona Brucknera, dvěma Pe-
dagogickým vysokým školám, Umělecké 
univerzitě, Odborné vysoké škole zdra-
votnické a Katolické soukromé univerzitě 
Linec obrovským spektrem studijních na-
bídek. Najdeš zde bezpočet možností od 
studia ekonomických věd, přes mediální 
design nebo strojírenství až po studium 
fyzioterapie. Od podzimu 2014 je zde 
poprvé v Rakousku možné studovat také 
humánní lékařství v systému bakalářského 
a magisterského studia.

Co tedy dělat po maturitě? 
Pestrá nabídka poradenství v oblasti 
vzdělávání, kterou poskytuje Campusland 
OÖ, podává dokonalý přehled o mož-
nostech i odpověď na tuto otázku. Různé 
akce v Linci, jako je veletrh SIM (Studi-
en-Info-Messe) na Univerzitě Johannese 
Keplera a Campusland Convention 
v kulturním regionu Horní Rakousko, Tě 
naladí na Tvou příští životní etapu vysok-
oškolského studenta. 

Tady zažiješ na vlastní kůži, co nabízí studi-
um v Horním Rakousku, získáš opravdo-
vou chuť zažít studentský život a překvapí 
Tě pestrá nabídka zdejších vysokých škol. 
Více informací je k dispozici na adrese: 
http://sim.jku.at

Jak se budu dopravovat do místa 
svého studia? Díky moderní dopravní 
infrastruktuře – ať už po silnici nebo 
po kolejích – je Horní Rakousko dobře 
dostupné veřejnými dopravními prostřed-
ky. Také mezinárodní letiště Blue Danube 
Airport v Linci se nachází v centrální části 
hornorakouského regionu.

Co tady mohu dále dělat? Atraktivní po-
loha na úpatí Alp a množství jezer v bez-
prostřední blízkosti nabízejí řadu možností 
pro všestranné sportovní a volnočasové 
vyžití v létě i v zimě. Horní Rakousko 
však má co nabídnout také v oblasti 
kultury. K návštěvě vybízí celá řada muzeí, 
jako například Ars-Electronica-Center, i 
množství festivalů, například každoroční 
Klangwolke nebo Pflasterspektakel. 
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Univerzita	Johannese	Keplera	Linec

Univerzita	Johannese	Keplera
Linec

3.1

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy  • technické vědy
• humánní lékařství a zdravotnictví
• sociální vědy

Altenberger	Straße	69	|	A-4040	Linz	|	studium@jku.at	|	Tel.	+43	732	2468	0

Johannes Kepler Universität Linz www.jku.at
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JKU – Výzkum a výuka v tem-
pu doby
Univerzita Johannese Keplera si 
za 50 let své existence vybudovala 
vynikající mezinárodní renomé. Dnes 
v největší výzkumné a vzdělávací ins-
tituci Horního Rakouska studuje v 60 
studijních programech více než 20.000 
studentů.
Studenti JKU se přitom učí od těch 
nejlepších – jako jsou například nositelé 
Wittgensteinovy ceny Niyazi Serdar 
Sariciftci (zaměření „organické polovo-
diče“) a Gerhard Widmer (zaměření „umělá 
inteligence“). Také v dalších oblastech 
sleduje JKU důležité mezinárodní trendy a 
zaujímá například v oblasti e-learningu a 
dálkového studia roli průkopníka v rámci 
celého Rakouska. Studium mechatroniky 
je v této podobě v Rakousku jedinečné 

– a žádané! Díky zaměření na vzdělávání 
podle potřeb ekonomické sféry i díky 
úzkému propojení teorie a praxe mají 
absolventi JKU vynikající profesní vyhlídky.

JKU goes Medicine
Výzkum a výuka probíhají na čtyřech 
fakultách: Právnická fakulta, Fakulta 
sociálních a ekonomických věd, Fakulta 
technických a přírodních věd a od roku 
2014 je otevřena také Lékařská fakulta, 
která jako první rakouská vysoká škola 
nabízí studium humánního lékařství – ve 
spolupráci s Lékařskou univerzitou Graz – 
v bakalářském a magisterském programu. 
Keplerova univerzitní klinika je se svými 
1.825 lůžky druhou největší nemocnicí 
Rakouska s ročním obratem cca 500 mil. 
euro.

>>
Ulrike, bakalářský studijní obor Ekonomika

“JKU je pro mě místem setkávání a zdokonalování. Je to 
místo, kde se rozvíjejí přátelství i osobnost každého z nás.“
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Doporučení studenta:

V KOSTCE
Univerzita Johannese 
Keplera Linec v současnosti 
nabízí:

Studijní programy: 
19 bakalářských, 2 diplomní, 37 magis-
terských, 5 doktorských a 1 PhD

Studijní směry: 
ca 60

Fakulty: 4
School of Education (SoE)
Linz Institute of Technology (LIT)         

>>
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Univerzita	Johannese	Keplera	Linec
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Vše v kampusu
V 8 hodin přednáška na jednom konci 
města, v 10 hodin zkoušku na jiném kon-
ci? Ne tak na JKU, která je univerzitou krát-
kých vzdáleností. Téměř všechny součásti 
univerzity se nacházejí na jednom místě 
– v kampusu, který patří k nejkrásnějším 
v celém Rakousku – to šetří čas i nervy 
a umožňuje přímou výměnu informací. 
Symbolem JKU je nový gastronomický 
podnik u jezera: toto místo neslouží jen 

jako bar a kavárna, ale také jako mimořád-
né místo pro pořádání koncertů, divadel, 
oslav dalších akcí. Slouží jako místo setká-
vání nejen pro studenty a dalších přibližně 
2.700 zaměstnanců školy, ale také pro 
všechny obyvatele Lince a hosty.
A při příležitosti svých 50. narozenin 
plánuje JKU svůj kampus ještě více zkrášlit. 
V současnosti vzniká multifunkční hala i 
sportovní a volnočasové prostory.
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V KOSTCE

Počet studentů:   
ca 20.000
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky: 
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských
vysokoškolských studentů)  - 
18,50 €  za semestr (různé varianty) 
Harmonogram semestrů: 
ZS začátek října až konec ledna
LS začátek března až konec června 
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Západočeská univerzita v Plzni v ERDV (celkem 
cca 300 partnerských vysokých škol), ERASMUS 
Nabídka cizích jazyků: 
němčina jako cizí jazyk, angličtina, francouzština, 
španělština, italština, čínština, ruština, čeština

5756



Umělecká	univerzita	Linec

Umělecká	univerzita
Linec

3.2

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy   • humanitní vědy

Hauptplatz	8	|	A-4010	Linz	|		studien.offi		ce@ufg.at	|	Tel.	+43	732	7898-0

Kunstuniversität Linz -
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung www.ufg.at

V KOSTCE

Počet studentů:   
ca 1.100

Počet bakalářských/magis-
terských/státních zkoušek:
11 bakalářských/12 magisterských, 1 
diplomní studium Výtvarné umění PhD
 >>
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Univerzita pro uměleckou a průmyslovou 
tvorbu Linec (Umělecká univerzita Linec) 
je vzdělávací institucí s výraznou orientací 
do budoucna, kterou navštěvuje více než 
1.100 studentů a zakončuje více než 100 
absolventů ročně. V německy mluvícím 
prostoru i mimo něj zaujímá díky své 
pestré studijní nabídce a zaměření zcela 
mimořádné postavení. V nejrůznějších 
studijních směrech se daří propojovat 

volné umění s užitou tvorbou, uměleckou 
kreativitu s vědeckým výzkumem. 
Umělecká univerzita Linec je jedinečná 
především díky rodinné atmosféře a in-
dividuálnímu přístupu. Její institucionální 
kořeny sahají do roku 1947, kdy byla 
založena Umělecká škola města Linec, v 
roce 1973 pak povýšena na vysokou školu 
a v roce 1998 na univerzitu. 

Mnoho	projektů,	např.	

digitální	úložný	prostor	

„splace“,	který	zobrazuje	

různé	verze	příspěvků	podle	

toho,	zda	se	tablet	drží	vo-

dorovně	nebo	svisle.	Vedle	

základních	studijních	oborů	

jsou	nabízeny	také	univerzit-

ní	studijní	programy	a	kurzy.

Její založení bylo výrazem vědomého kul-
turně politického vymezení vůči předcho-
zí éře národního socialismu. Svědčí o tom 
především zdůraznění základních hodnot 
svobody umění a vědy, přihlášení se k 
umělecké moderně resp. k soudobé tvůrčí 
umělecké činnosti a vybudování nového 
zařízení na rozmezí svobodné umělecké 
tvorby a tvorby refl ektující ekonomické 
potřeby. Tyto hodnoty tvoří dodnes základ 
vlastního profi lu Umělecké univerzity 
Linec. Od 1. ledna 2004 je univerzita podle 
nového univerzitního zákona z roku 2002 
právnickou osobou veřejného práva a tím 
zcela nezávislá.

Výuka a výzkum
Výuka, výzkum a umělecký rozvoj 
se soustředí u tří hlavních profi lových 
pilířů školy, které by měly spoluutvářet 
houstnoucí celouniverzitní síť.  

Intermedialita
V souvislosti s rozvojem digitálních médií 
jako uměleckého/tvůrčího prostředku 
zažívají v poslední době svou renesanci 
také „stará“ média. Cílem univerzity je 
poskytnou „horizontálně“ studentům 
všech studijních oborů kompetence 
v oblasti médií, „vertikálně“ dosáhnout 
v mezinárodním měřítku excelence ve 
speciálních, již nyní velmi úspěšných 
studijních nabídkách.

Prostorové strategie 
Na základě špičkového odborného vzdě-
lání v jednotlivých studijních oborech, 
jako je Architektura a Urbanistika, Průmy-
slový design/ Scionic nebo „Prostorové & 
designové strategie“ je velký důraz kladen 
na výuku průřezových kompetencí. Staré 
hranice oborů jsou dávno překonány, bu-
doucí profesní rozsah bude od absolventů 
naší univerzity požadovat mnohem větší 
přehled a fl exibilitu. 

U
m

ěl
ec

ká
 u

ni
ve

rz
ita

 L
in

ec
, P

ob
oč

ka
 H

au
pt

pl
at

z 
6 

>>

5958



Umělecká	univerzita	Linec
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V KOSTCE

Poplatky za studium: 
občané EU a zvýhodnění příslušníci 
nečlenských zemí nehradí žádný poplatek 
během řádné doby studia s připočtením 
dvou dalších semestrů.
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) v současné výši 
19,20 EUR za semestr hradí všichni studenti

Harmonogram semestrů: 
ZS začátek října až konec ledna        
LS začátek března až konec června

Partnerské univerzity/
programy:
66 partnerství v rámci programu ERAS-
MUS+, 7 bilaterálních partnerství

Nabídka cizích jazyků:
kurzy němčiny pro zahraniční studenty
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Výzkum v oblasti umění a vědy  
Na umělecké univerzitě v Linci se pod jed-
nou střechou propojuje umělecká praxe a 
vědecký výzkum. Proto jsou zde mimořád-

ně příznivé podmínky pro intenzivnější 
výzkum otázek metodiky, vědeckého 
transferu a propojení vědy a umění.
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Soukromá	univerzita	Antona	Brucknera	Linec

Anton Bruckner Privatuniversität Linz www.bruckneruni.at

Soukromá	univerzita
Antona	Brucknera	Linec

3.3

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• vědy o umění a kultuře
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Soukromá univerzita Antona Brucknera 
(ABPU) je jednou z pěti vysokých škol 
zaměřených na hudbu a scénické umění 
v Rakousku a jednou ze čtyř univerzit, 
které sídlí ve městě Linec. 850 studentů 

z celého světa zde vyučuje 220 profe-
sorů a univerzitních pracovníků z řad 
mezinárodně uznávaných umělců, vědců 
a pedagogů.

Constantin Glaner, umělecké bakalářské studium hry na roh
„V průběhu studia jsou pro mě velmi důležité příležitosti k vystupování, protože se vždy setkávám 
s novým publikem a od jiných umělců získávám cenné podněty.“

Hudba, divadlo a tanec
Studijní nabídka zahrnuje vedle klasických 
instrumentálních a instrumentálně-pe-
dagogických studií a zpěvu také starou 
hudbu, jazz, kompozici, dirigentství, 
současný tanec, herectví, výuku hudby a 
základní hudební pedagogiku.  
Všechny studijní programy jsou zakonče-
ny mezinárodně uznávanými akade-
mickými tituly „Bachelor of Arts“ (BA) nebo 
„Master of Arts“ (MA). Předpokladem pro 
studium na Soukromé univerzitě Antona 
Brucknera je složení přijímacích zkoušek.

Umění a pedagogika
Úzké propojení mezi uměleckým a 
umělecko-pedagogickým bakalářským 
studiem na Soukromé univerzitě Antona 
Brucknera umožňuje studentům složit 
současně závěrečné zkoušky v obou 
studijních programech.

Rozmanitost budoucích 
povolání
Absolventky a absolventi Brucknerovy 
univerzity vystupují jako sólisté v kon-
certních síních po celém světě, hrají 
v renomovaných orchestrech, působí 
na divadelních jevištích, na mezinárodní 
taneční scéně nebo pracují jako vyučující 
v hudebních školách a na univerzitách.

Studium a praxe
Díky celé řadě projektů a partnerství 
mají studenti možnost poznat již velmi 
brzy uměleckou a pedagogickou praxi. 
Prostřednictvím asi 500 koncertů, jazzo-
vých vystoupení, hereckých a tanečních 
představení, obohacuje Brucknerova 
univerzita kulturní život města Lince a 
dává studentům příležitost ověřit si své 
dovednosti.
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V KOSTCE

Počet studentů: 850

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek: 
13 bakalářských a 12 magisterských (uměleckých a 
umělecko-pedagogických)

Předpoklad pro studium: 
složení přijímací zkoušky

Poplatky za studium:    
300 EUR + příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů)

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec února
LS začátek března až konec září

Partnerské univerzity/programy:
celkem 66 partnerských vysokých škol, ERASMUS
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Doporučení studenta:

Hagenstraße	57 |	A-4040 Linz |	studium@bruckneruni.at |	Tel.	+43	732	701000	260

6362



Katolická	soukromá	univerzita	Linec

Bethlehemstraße		20 |	A-4020	Linz |	rektorat@ktu.linz.ac.at |	Tel.	+43	732	784293

Katholische Privatuniversität Linz   www.ku-linz.at

Katolická	soukromá	univerzita	
Linec

3.4

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• humanitní vědy   • sociální vědy
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Historie KU Linec 
Z historického hlediska je Katolická souk-
romá univerzita Linec nejstarší z „Vysokých 
škol“ města Linec. Teologie se zde pěstuje 
již více než 300 let. Škola získala v roce 
2000 akreditaci jako první soukromá 

univerzita v Rakousku. Založení Fakulty fi -
losofi e a věd o umění v roce 2015 přineslo 
trvalé rozšíření studijní nabídky. Všechny 
nabízené studijní programy v oborech 
teologie, fi losofi e a věd o umění jsou akre-
ditovány a uznávány v celé Evropě.

Dialog mezi historií tradic a 
otázkami současnosti
Podobně jako ztělesňuje budova uni-
verzity subtilní architektonická omezení 
staré barokní stavby i novostavby z 
osmdesátých let, podporuje univerzita 
samotná dialog mezi historií tradic a otáz-
kami současnosti. Více než 30 vědeckých 
pracovníků zde vyučuje disciplíny z oblasti 
teologie, fi losofi e a věd o umění: Biblická 
teologie, Křesťanská sociální věda, Základy 
teologie a dogmatika, Katechismus, 
Náboženská pedagogika a pedagogika, 
Církevní dějiny a patrologie, Církevní prá-
vo, Liturgika a teologie svátostí, Morální 
teologie, Pastorální teologie, Teoretická 
fi losofi e, Praktická fi losofi e / etika, Dějiny 
fi losofi e, Dějiny a teorie umění, Dějiny a 
teorie architektury, Umění v soudobém 
kontextu a média.

Mezi specifi ka školy patří studium 
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KURZ & BÜNDIG

Studentenzahlen: 850
Anzahl Bachelor/Master/
Staatsexamen: 
13 Bachelor und 12 Master
 künstlerisch und künstlerisch-pädagogisch

Studiengebühren: 300 € / Semester
Studienbeitrag: keiner
Semesterzeiten:
WS: Anfang Oktober bis Ende Februar
 SS: Anfang März bis Ende September
Partneruniversitäten/ Programme:
insgesamt 51 Partnerhochschulen,  ERASMUS

V KOSTCE

Počet studentů: ca. 450

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek: 
15 studijních směrů ze 3 odborných oblastí na 
2 fakultách

Poplatky za studium: 363 € za semestr
Studentský příspěvek: žádný

Harmonogram semestrů: 
ZS začátek října až začátek února
LS začátek března až začátek července

Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
v ERDV (celkem 20 partnerských vysokých škol), 
ERASMUS

Nabídka cizích jazyků: 
latina, řečtina, hebrejština

souvislostí mezi ekonomikou, etikou 
a společností, etika lékařství a etiku 
konzumu, Katedra křesťanských sociálních 
věd, interdisciplinární dialog mezi obory a 
konečně také rodinná atmosféra.
Veřejně přístupná knihovna univerzity 
je třetí největší v Linci a vyznačuje se 
obsahově bohatým spektrem odborné 
literatury. Jako místo bádání a vzdělávání 
v oblasti teologie, fi losofi e a věd o umění 
je soukromá univerzita centrem ducho-
vních věd v rámci celého Horního Ra-
kouska. Koná se zde celá řada přednášek, 
sympozií a výstav pro širokou veřejnost.

Stefanie z Horního Rakouska, magisterský studijní obor Katolická náboženská pedagogika. 
„Filoso� e a teologie, která se vyučuje na KU Linec je otevřená a odpovídá tepu doby. To je pro mě u 
solidního vzdělání obzvlášť důležité. Mohu povzbudit každého, kdo uvažuje o studiu teologie, aby 
neváhal, protože člověk se naučí mnoho nejen pro své budoucí povolání, ale také o svém životě a pro 
svůj budoucí život.“
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Doporučení studenta:

6564



Odborná	vysoká	škola	zdravotnická	Horní	Rakousko

Na Odborné vysoké škole zdravotnické 
Horní Rakousko studují v několika regi-
onálních pobočkách budoucí profesi-
onální zdravotníci ve studijních progra-
mech, které jsou zakončeny mezinárodně 
uznávanou akademickou zkouškou a 
garantují velmi dobré profesní vyhlídky.

Historie a vznik
Již mnoho let nabízejí hornorakouské ne-
mocnice vysoce kvalitní vzdělání v před-
ních zdravotně technických profesích i 
v oblasti porodnictví. Aby bylo možné vše 
spojit pod jednou střechou, byla vroce 

Odborná	vysoká	škola
zdravotnická	Horní	Rakousko	

3.5

Semmelweisstraße	34/D3 |	A-4020	Linz |	offi		ce@fhgooe.ac.at |	Tel.	+43	50344	0000	

FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH www.fh-gesundheitsberufe.at
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V KOSTCE

Harmonogram semestrů:
ZS polovina září až polovina/konec února
LS polovina/konec února až polovina září 

Partnerské univerzity/
programy: ERASMUS
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2010 založena Odborná vysoká škola 
zdravotnická Horní Rakousko (jejím zřizo-
vatelem jsou hornorakouské organizace: 
Gesundheits- und Spitals-AG des Landes 
OÖ/gespag, Kepler Universitätsklinikum/
KUK a Ordensspitäler Koordinations 
GmbH/OSKG). Osvědčené zdravotnické 
vzdělání tak probíhá na vysokoškolské 
úrovni a je zakončeno mezinárodně uzná-
vanou závěrečnou zkouškou.
Díky zapojení školy do jednotného 
Evropského systému bakalářského a 
magisterského studia i díky srovnatelnosti 
závěrečných zkoušek je zajištěna dobrá 
konkurenceschopnost absolventů i v me-
zinárodním měřítku.
Úzké propojení všech studijních 
programů s nemocnicemi zřizovatelů a 
optimální mix z teorie, praxe a výzkumu 
umožňují odborné a vědecky založené 
studium s vysokou mírou orientace na 
praxi. Mezinárodní síť a úzká spolupráce 

mezi vědou a výukou jsou pevnou 
součástí strategie školy. Výzkum se 
zaměřuje především na oblast podpory 
zdraví, prevence a asistenční technologie.
Pro studenty je otevřeno 7 bakalářských a 
2 magisterské studijní programy. 
Od zimního semestru 2018/19 bude (za 
předpokladu úspěšné akreditace ze strany 
AQ Austria) otevřen bakalářský studijní 
program Zdravotní a ošetřovatelská péče. 
V rámci prezenčního bakalářského studia 
i magisterského studia při zaměstnání 
jsou studenti připravováni na vysoké 
požadavky při práci ve zdravotnictví. 
Osvojí si nezbytné odborně-metodické, 
sociálně-komunikační a vědecké kompe-
tence. Jejich další prohloubení a rozšíření 
jim zajistí studium v zahraničí nebo 
praxe v daném oboru. Díky tomu mohou 
absolventky a absolventi po ukončení 
studia okamžitě nastoupit do příslušné 
zdravotnické profese.

Marlis Gehart, bakalářský studijní obor Technologie v radiodiagnostice
„Na Odborné vysoké škole zdravotnické Horní Rakousko se mi líbí studium blízké praxi. Všechny studijní 
programy jsou přímo propojené s nemocnicemi. V rámci profesní praxe získám představu o svém 
zdravotnickém povolání a naučím se vše, co budu později v praxi potřebovat. Mohu ideálně propojit své 
teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.“

Doporučení studenta:

6766



V KOSTCE
Počet studentů: 
90 + 60 pečovatelství*
Počet bakalářských/magister- 
ských/státních zkoušek: 
1 bakalářská + 1 bakalářská*
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů): 19,20 EUR za 
semestr (různé varianty)

Odborná vysoká škola zdravotnická 
Horní Rakousko nabízí ve čtyřech 
pobočkách v Linci následující studijní 
programy:

• v Kampusu Med VI. bakalářské studijní 
programy Biomedicínská analytika, 
Logopedie, Fyzioterapie a Technologie 
v radiodiagnostice 

• v Kampusu zdraví při řádové klinice 
alžbětinek v Linci (bakalářský studijní 
program Dietologie) 

• v Kampusu Med V. bakalářský studijní 
program Porodní asistentka) 

• v Kampusu Neuromed bakalářský stu-
dijní program Ergoterapie, magisterský 
studijní program Management for 
Health Professionals – se zaměřením na 
management nemocnic a magisterský 
studijní program Vysokoškolská didakti-
ka pro zdravotnická povolání

Odborná vysoká škola zdravotnická 
Horní Rakousko nabízí v Kampusu 
zdraví při Zemské nemocnici Steyer 
bakalářské studijní programy Bio-
medicínská analytika, Fyzioterapie a 
Technologie v radiodiagnostice.

Odborná vysoká škola zdravotnická 
Horní Rakousko nabízí v Kampusu 
zdraví při Klinice Wels-Grieskirchen ba-
kalářský studijní program Fyzioterapie. 

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):	 	 	

• humánní lékařství a zdravotnictví   • technické vědy

Odborná	vysoká	škola	zdravotnická	Horní	Rakousko:	
Linec	/	Ried	/	Steyr	/	Vöcklabruck	/	Wels

Odborná	vysoká	škola	
zdravotnická	Horní	Rakousko
–	Linec

Odborná	vysoká	škola
zdravotnická	Horní	Rakousko	
–	Steyr

Odborná	vysoká	škola	
zdravotnická	Horní	Rakousko	
–	pobočka	Wels
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Odborná	vysoká	škola	zdravotnická	Horní	Rakousko:	Linec	/	Ried	/	Steyr	/	Vöcklabruck	/	Wels

V KOSTCE
Počet studentů: 
470 + 126 pečovatelství*

Počet bakalářských/magister- 
ských/státních zkoušek: 
7 bakalářských /2 magisterské + 1 
bakalářská*

Poplatky za studium: žádné 
(poplatek za magisterský studijní obor 
Vysokoškolská didaktika pro zdravotnická 
povolání)

Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů): 19,20 EUR za 
semestr (různé varianty) 

Kampus zdraví při LKH Steyr www.fh-gesundheitsberufe.at

V KOSTCE
Počet studentů: 
280 + 54 pečovatelství*
Počet bakalářských/magister- 
ských/státních zkoušek: 
3 bakalářské + 1 bakalářská*
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských
vysokoškolských studentů):19,20 EUR za 
semestr (různé varianty)

Sierninger	Straße	170 |		A-4040	Steyr |	biomedizinischeAnalytik@fhgooe.ac.at |	physiotherapie@fhgooe.ac.at
radiologietechnologie@fhgooe.ac.at |	Tel.	+43	(0)50	344	21000	(BMA),	26000	(PT),	27000	(RT)

Kategorie
studijních oborů
• humánní lékařství a 
     zdravotnictví
• technické vědy

Kategorie
studijních oborů
• humánní lékařství a 
     zdravotnictví
• technické vědy

3.5
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www.fh-gesundheitsberufe.at 

Kampus zdraví při Klinice Wels www.fh-gesundheitsberufe.at 

Grieskirchner	Straße	34 |	A-4600	Wels |	Tel.	+43	50344	26311

*Za předpokladu úspěšné akreditace ze strany AQ Austria nabídne Odborná vysoká škola 
zdravotnická Horní Rakousko od zimního semestru 2018/19 bakalářský studijní program 
Zdravotní a ošetřovatelská péče na pobočkách školy v Linci, Riedu, Steyeru, Vöcklabrucku 
a Welsu.

*Za předpokladu úspěšné akreditace ze strany AQ Austria nabídne Odborná vysoká škola 
zdravotnická Horní Rakousko od zimního semestru 2018/19 bakalářský studijní program 
Zdravotní a ošetřovatelská péče na pobočkách školy v Linci, Riedu, Steyeru, Vöcklabrucku 
a Welsu.

Med Campus VI. (Kepler Universitätsklinikum)

Paula	Scherleitner	Weg	3 |	A-4020	Linz |	Tel.	+43	50	344	21111

Campus Gesundheit
am Ordensklinikum Linz – Elisabethinen

Elisabethstraße	15	–	19 |	A-4020	Linz |	Tel.	+43	50	344	22111

Med Campus V. (Kepler Universitätsklinikum)

Krankenhausstr.	26	–	30 |	A-4020	Linz |	Tel.	+43	50	344	24111

Neuromed Campus (Kepler Universitätsklinikum)

Niedernharterstraße	20 |	A-4020	Linz |	Tel.	+43	50	344	23111

6968



Studium	v	„rakouském	

Silicon	Valley“!	V	

softwarovém	parku	

Hagenberg,	jednom	

z	nejdynamičtějších	

technologických	

center	země,	se	

na	jednom	místě	

soustředí	vzdělávání,	

výzkum	a	podnikání	se	

zaměřením	na	infor-

mační	technologie.

Studium na Fakultě informa-
tiky, komunikace a médií
Kampus Hagenberg Odborné vysoké 
školy Horní Rakousko se nachází v 
softwarovém parku Hagenberg, který je 
sídlem mnoha fi rem a výzkumných ins-
titucí v oblasti informačních technologií. 
Jeho studijní nabídka je určena všem, kdo 
chtějí udělat kariéru ve sféře informatiky, 
médií a komunikace. Pestrá studijní nabíd-
ka zahrnuje aktuálně 8 bakalářských a 12 
magisterských studijních programů, které 
lze částečně studovat i při zaměstnání 
nebo v anglickém jazyce. Zaměřují se 
na know-how v oblasti vývoje softwarů, 
App-, Game-, Web- a Embedded systems 
Design, animace, online médií, bezpeč-
nosti IT a další.

Pro studenty je výhodou výrazné 
zaměření studia na praxi, kvalitní síť 
kontaktů v oblasti ekonomiky, průmyslu 
a výzkumu, i možnost absolvovat praxi 
nebo semestr v zahraničí.
Skvěle vybavená Odborná vysoká škola 
nenabízí jen moderní posluchárny a 
počítačové laboratoře. K dispozici je 
také speciální vybavení, jako například 
biolaboratoř, audiostudio a fi lmové studio 
s Greenboxem. Kampus Hagenberg nabízí 
také dostatek ubytovacích kapacit a post-
aráno je i o bohatou nabídku volnočaso-
vých aktivit.

Research Center Hagenberg
Také výzkum a vývoj jsou v Kampusu 
Hagenberg zaměřeny na oblasti informa-
tiky, komunikace a médií. Vědci se zde 
věnují hledání inovativních řešení pro 
digitální budoucnost v těchto základních 
oblastech:
• Informační a komunikační systémy
• Mediální a vědomostní technologie
• Softwarové technologie a aplikace

Odborná	vysoká	škola	Horní
Rakousko	-	Kampus	Hagenberg

Odborná	vysoká	škola	Horní
Rakousko	-	Kampus	Linec

3.6 3.7

Softwarepark	11 |	A-4232	Hagenberg |	info@fh-hagenberg.at |	Tel.	+43	50804-20 Garnisonstraße	21 |	A-4020	Linz |	info@fh-linz.at |	Tel.	+43	50804-50

FH OÖ Fakultät für Informatik, 
Kommunikation und Medien Hagenberg www.fh-ooe.at/campus-hagenberg

           
FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz         www.fh-ooe.at/campus-linz

Odborná	vysoká	škola	Horní	Rakousko	–	Fakulta	informatiky,	komunikace	a	médií	Hagenberg Odborná	vysoká	škola	Horní	Rakousko	–	Fakulta	zdravotní	techniky	a	aplikovaných	sociálních	věd	Linec

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • sociální vědy

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):
• přírodní vědy  • sociální vědy  • technické vědy  
• management  • management neziskového sektoru
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V KOSTCE
Počet studentů: 1.600
Počet bakalářských/
magisterských/státních zkoušek:
8  bakalářských / 12 magisterských
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky: příspěvek pro 
ÖH (Organizace rakouských vysokoškolských 
studentů) - 18,50 € za semestr (různé varianty)
Harmonogram semestrů 
(proměnlivý):
ZS začátek října až konec ledna        
LS začátek března až konec června
U studia při zaměstnání a na jiných fakultách se 
termíny liší.
Partnerské univerzity/programy:
90 partnerských vysokých škol ve více než 30 
zemích světa
Nabídka cizích jazyků:
studijní nabídky v anglickém jazyce, přípravný 
studijní obor v německém jazyce, 
individuální jazykové kurzyjazykové kurzy

Romana z Rakouska, studijní obor Public Management.
„Vybrala jsem si Odbornou vysokou školu, protože mi kromě místa velmi vyhovoval také pevný program 
přednášek. Navíc se studium dobře hodí k mé pracovní oblasti a jeho náplň mě velmi zajímá. Public 
Management studuji při zaměstnání a díky pevnému rozvrhu přednášek mohu studium dobře 
kombinovat s prací.“

Studium na Fakultě zdravot-
ní techniky a aplikovaných 
sociálních věd
Fakulta zdravotní techniky a aplikovaných so-
ciálních věd má tři samostatné katedry, v nichž 
se studijní programy propojují s výzkumnou 
činností:
Katedra „Zdravotnický, sociální a veřejný 
management“:
Výuka a výzkum jsou zaměřeny na aktuální 
ekonomické a organizační otázky v oblasti zdra-
votnictví a sociálních věcí ve veřejném sektoru. 
Katedra „Sociální práce“
Výuka a výzkum jsou zaměřeny na aktuální 
společenský vývoj v oblasti zdravotnictví a 
sociálních věcí na odborné rovině přístupu ke 
klientům, pacientům a zákazníkům. 
Katedra „Zdravotní technika“
Výuka a výzkum jsou zaměřeny na poptávku 
po technických přístrojích a zdravotnických 
produktech a jejich schvalování pro využití ve 
zdravotně sociální oblasti. Ve středu zájmu při-
tom stojí vývoj, výroba a schvalování zdravotní 
techniky a přístrojů pro prevenci, diagnostiku, 
terapii, rehabilitaci a domácí péči o pacienty.

Research Center Linec
Odborná vysoká škola Horní Rakousko v Linci 
staví do středu zájmu své výzkumné a vývojové 
činnosti člověka samotného. 
Hlavní témata: Aplikované sociální vědy, Život ve 
stáří a Lékařská technika
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Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 800
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
4 bakalářské / 3 magisterské
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) - 19,20 € za semestr 
(různé varianty)
Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec ledna        
LS začátek března až konec června
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita v Českých Budě-
jovicích v ERDV (celkem cca 60 partnerských 
vysokých škol), ERASMUS
Nabídka cizích jazyků:
studijní nabídky v anglickém jazyce, přípravný 
studijní obor v německém jazyce, individuální 
jazykové kurzy

7170



Odborná	vysoká	škola	Horní	Rakousko	–	Fakulta	managementu	Steyr

Odborná	vysoká	škola	Horní
Rakousko	-	Kampus	Steyr

Odborná	vysoká	škola	Horní
Rakousko	-	Kampus	Wels

3.8 3.9
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Wehrgrabengasse	1-3 |		A-4400	Steyr |	office@fh-steyr.at |	Tel.	+43	50804-30

FH OÖ Fakultät für Management Steyr  www.fh-ooe.at/campus-steyr

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy

Studium na Fakultě manage-
mentu
Studenti zde získávají všeobecné know-
how v oblasti managementu, odborně 
specifi cké kompetence, sociální doved-
nosti a schopnosti přenášet osvojené 
znalosti do praxe. Posledně jmenované 
umožňují společné projekty s fi rmami, 
praxe (v bakalářském studijním programu) 
a přednášky z oboru ekonomiky. Vysoká 
škola je rovněž zaměřena mezinárodně: 
učební látka odpovídá moderním poznat-
kům, ve všech studij-
ních oborech je zakotven interkulturní 
management a angličtina jako přednáš-
kový jazyk. Všichni studenti mohou využít 
semestrální studijní pobyt na některé ze 
120 partnerských vysokých škol.

Research Center Steyr
Čtyři stěžejní oblasti a další pole kompe-
tencí tvoří tematickou pestrost možností 
využití managementu.

Digital Business: 
Inovativní řešení pro ekonomiku a společ-
nost v digitálním světě

Stelzhamerstraße	23 |	A-4600	Wels |	info@fh-wels.at |	Tel.	+43	50804-40

FH OÖ Fakultät für Technik
und Umweltwissenschaften Wels www.fh-ooe.at/campus-wels

Odborná	vysoká	škola	Horní	Rakousko	–	Fakulta	techniky	a	aplikovaných	přírodních	věd	Wels

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• technické vědy

Studium na Fakultě techniky 
a aplikovaných přírodních 
věd
Technické studium ve Welsu nabízí vysoce 
kvalitní akademické vzdělání zaměřené 
na praxi s pevnou dobou studia. Kampus 
Wels Odborné vysoké školy Horní Ra-
kousko patří díky svým novým budovám 
k nejmoderněji vybaveným technickým 
vysokým školám vůbec.

Research Center Wels
Stejně jako v oblasti výuky, klade fakulta 
ve Welsu také v oblasti výzkumu velký 
důraz na přímou vazbu k praxi. Vědecká 
kvalita výzkumných projektů je vysoká a 
odpovídá mezinárodním standardům.

Jedná se o následujících šest stěžejních 
oblastí výzkumu:
• Automatizační technika a simulace
• Bioenergie a potravinářské 

technologie
• Energie a životní prostředí

• Inovační a technologický 
management

• Měřící a kontrolní technika
• Materiálová a výrobní technika

Stefan z Haidmühle v Německu, absolvent 
studijního oboru Biotechnika a technika 
životního prostředí.
„Ve Welsu existují jedinečné studijní obory se 
zaměřením na techniku a životní prostředí, které 
nejsou v této formě v Německu nikde nabízeny. 
Má očekávání byla zcela překonána.“

Miriam z Amerangu v Německu, 
studuje Marketing a Electronic Business.
„Studuji MEB na Odborné vysoké škole Horní 
Rakousko v Kampusu Steyer, protože se mi tu líbí 
příjemná rodinná atmosféra a současně tu člověk 
získá vynikající a hluboké vzdělání.“
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Doporučení studenta: Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 1.439
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
6 bakalářských / 5 magisterských
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) - 18, 50 € za 
semestr (různé varianty)
Harmonogram semestrů:
ZS polovina září až konec ledna        
LS začátek března až konec června
Partnerské univerzity/pro-
gramy:
např. Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích v Evropském regionu Dunaj- Vltava(cel-
kem více než 120 partnerských vysokých škol), 
ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
studijní nabídky v anglickém jazyce, přípravný 
studijní obor v německém jazyce, individuální 
jazykové kurzy 

V KOSTCE
Počet studentů: 2.037
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
13 bakalářských / 12 magisterských
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) - 18,50 € za semestr 
(různé varianty)
Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec ledna        
LS začátek března až konec června  
Partnerské univerzity/programy:
např. Vysoké učení technické v Brně, HS Zittau/
Görlitz v Německu (celkem více než 90 part-
nerských vysokých škol), ERASMUS
Nabídka cizích jazyků:
studijní nabídky v anglickém jazyce, přípravný 
studijní obor v německém jazyce, individuální 
jazykové kurzy

Logistikum Steyr: 
Management logistiky, Supply Chain Ma-
nagement, Mobilita & Logistika dopravy.

Produkční a operační management: 
Efektivní řízení výrobních procesů

Controlling, účetnictví a fi nanční 
management:
Performance Management, Reporting 
Design, Mezinárodní účetnictví, Social 
Finance, Financial Leadership
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Bakalářské	s
tudium	

pro	ZŠ:	

samostatný	studijní	

obor	pro	pracující

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy

Pedagogická	vysoká	škola	
Horní	Rakousko	Linec

Soukromá	pedagogická	vysoká	
škola	Diecéze	Linec

3.10 3.11

Kaplanhofstraße	40 |	A-4020	Linz |	office@ph-ooe.at |	Tel.	+43	732-7470-0

Pedagogická	vysoká	škola	Horní	Rakousko,	Linec

Studijní nabídky
Pedagogická vysoká škola Horní Rakousko 
nabízí studijní programy (bakalářské 
studium a magisterské studium) pro 
vzdělávání učitelů s aprobací pro ZŠ a SŠ 
(ve spolupráci s 9 dalšími vysokými ško-
lami) a vzdělávání učitelů pro učňovské a 
polytechnické školy.

Další vzdělávání a rozvoj 
školství 
Neustálé změny v oblasti pedago-
gických profesí vedou dlouhodobě také 
k úpravám požadavků na učitele. S tím 
souvisí silná potřeba dalšího vzdělávání 
při zaměstnání, které se snaží podporovat 
prostřednictvím nejrůznějších nabídek 
Tým pro další vzdělávání a rozvoj škol. 
Nabízí je jednak v oblasti individuálního 
vzdělávání pro potřeby jednotlivců, jed-
nak také v oblasti rozvoje škol pro potřeby 
škol samotných. 
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Salesianumweg	3 |	A-4020	Linz |	office@ph-linz.at |	Tel.	+43	732772666	

Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz          www.phdl.at

Soukromá	pedagogická	vysoká	škola	Diecéze	Linec	(PH)

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy
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Michaela z Puchenau u Lince v Rakousku
„Na pedagogické vysoké škole Horní Rakousko nejde jen o 
osvojení vědomostí, ale přinejmenším ve stejné míře 
o rozvoj osobnosti každého studenta v kompetentního 
učitele, vlastně ještě více v odpovědného člověka.“

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
www.ph-ooe.at
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Mimořádná

podpora	kul-

turních	aktivit	

v kampusu

(galerie,	Big-Band,

pěvecký	sbor).

Soukromá pedagogická vysoká škola 
Diecéze Linec nabízí vzdělávací centrum 
pro přípravu učitelů i příslušníků jiných 
pedagogických profesí, a pro jejich další a 
průběžné vzdělávání. 

Vzdělávání
Soukromá pedagogická vysoká škola 
v Linci nabízí vzdělání pro Učitelství na ZŠ 
a Učitelství na SŠ. Pedagogické studium 
zahrnuje vždy oblasti humanitních a od-
borných věd, didaktiku a školní praktické 
studium.

Další a průběžné vzdělávání
Instituty dalšího a průběžného vzdělávání 
nabízejí učitelům všech typů škol, školek a 
jeslí, i příslušníkům jiných pedagogických 
a pastoračních povolání osvědčenou a 
inovativní nabídku dalšího a průběžného 
vzdělávání na akademické úrovni.

Výzkum
Institut pro výzkum se prezentuje jako 
akční prostor pro všechny studenty a 
vyučující, kteří se zabývají výzkumnými a 
vývojovými projekty. 

Internacionalita
Na podporu mobility studentů a vyuču-
jících spolupracuje škola s více než 60 
univerzitami a vysokými školami ve 25 

V KOSTCE
Počet studentů: 1.650
Počet bakalářských/magis-
terských/státních zkoušek:
6 studijních oborů Učitelství, kvalifi kace 
Bachelor of Education a Master of Education
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) - 19,20 € za semestr 
(různé varianty)
Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec ledna
LS začátek března až konec června
Partnerské univerzity/programy:
např. Univerzita Karlova v Praze, Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích v Evropském 
regionu Dunaj-Vltava (celkem ca 70 partnerských 
vysokých škol), ERASMUS
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština na úrovni výuky v rámci 
sekundárního vzdělávání

V KOSTCE
Počet studentů: 1.650
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
 2 bakalářské učitelské studijní obory (zakončení: 
Bachelor of Education: Učitelství pro ZŠ, Učitelství 
pro SŠ / 8 magisterských (+1 doktorské studium) 
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) - 18,50 € 
za semestr (různé varianty)
Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až polovina února
LS konec února až konec června
Partnerské univerzity/programy:
např. Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích v ERDV (celkem 70 
partnerských vysokých škol), ERASMUS
Nabídka cizích jazyků:
angličtina v rámci Učitelství pro SŠ, kurzy němčiny 
pro zahraniční studenty; magisterský studijní 
program Informační management a e-learning 
(celý v angličtině)

Doporučení studenta:

Výzkum
PH OÖ provádí vývoj a výzkum na 
vědecké a profesně orientované bázi, 
zaměřený na čtyři hlavní oblasti:
• Výzkum vzdělávání a výuky
• Vzdělávání učitelů
• Rozvoj školy a školského systému
• Odborná didaktika 

zemích Evropy. Nad rámec Evropy rozvíjí 
škola spolupráci také s univerzitami v Asii 
a Africe. Studenti mají možnost strávit 
jeden či dva semestry na některé z těchto 
univerzit v rámci programu EU „Celoživot-
ní vzdělávání“.

die pädagogische 
hochschule

oberösterreich
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Dvě oblasti Dolního Rakouska jsou 
součástí Evropského regionu Dunaj 
-Vltava: Mostviertel a Waldviertel. 
Dunaj představuje spojnici obou těchto 
regionů. Dunajské údolí s oblastí Wachau, 
která stojí pod ochranou UNESCO, sahá 
od Melku až po historické město na 
Dunaji Krems. 

Krems, nejmladší univerzitní město 
Rakouska, je centrem vzdělávání celého 
regionu. Dunajská univerzita Krems je 
univerzitou, na níž probíhá také další 
vzdělávání. Její studijní nabídka se 
přizpůsobuje speciálním potřebám pracu-
jících akademiků, odborníků a vedoucích 
pracovníků. 

Dolní Rakousko
4.0

Kdo studuje, potřebuje čistou hlavu. 
Tomu vyhovuje nabídka vzdělávání v 
oblasti Waldviertel/Mostviertel.

Dolní	RakouskoDolní	Rakousko

Z hlediska oborů se škola zaměřuje na 
oblast zdraví a sociálních věd, ekonomiky 
a managementu firem, práva a sprá-
vy, umění, kultury, stavebnictví, až po 
vzdělání, média a komunikaci. V Kremsu 
se také nachází Odborná vysoká škola Me-
zinárodní centrum managementu, která 
nabízí více než 20 studijních oborů. Ten, 
kdo studuje v dunajském městě Krems, 
čerpá nejen z výhod moderní nabídky 
vzdělávání, nýbrž užívá si také půvabu jed-
noho z nejkrásnějších historických měst 
Rakouska. Nabídka péče o zdraví, přírody 
a sportu začíná přímo před vlastními 
dveřmi, například Dunajská cyklostezka se 
stala jednou z nejoblíbenějších cyklotras v 
celém Rakousku. Nesmíme však opome-
nout také Wieselburg, kde sídlí Rakouská 
univerzita marketingu, jako pobočka 
Odborné vysoké školy Wiener Neustadt. 
Nabízí bakalářské a magisterské studium 
od vývoje potravin až po management 
energetiky. 
Díky dobré spolupráci se regionu Wald-
viertel v posledních letech podařilo otevřít 

i v dalších městech– jako je Waidhofen an 
der Thaya a Gmund - bakalářské studijní 
programy při zaměstnání. Jedná se o nez-
bytný krok směrem k růstu kvalifikací, kdy 
se odborné vysoké školy s úzkou vazbou 
na praxi, především v případě studijních 
programů při zaměstnání, rozrůstají ze 
svých centrálních míst i do regionů. 
Prostřednictvím tzv.  „waldviertelských 
přednášek“, na nichž spolupracují Duna-
jská univerzita Krems, Odborná vysoká 
škola IMC Krems a Katolická pedagogická 
vysoká škola Krems s Akademií Waldviertel 
byly v okresních městech regionu Wald-
viertel prezentovány odborné přednášky 
k otázkám lékařství budoucnosti. Region 
Mostviertel/ Waldviertel dokazuje, že i da-
leko od hlučných metropolí lze studovat 
na vysoké úrovni, ve zdravém prostředí a s 
čistou hlavou.
Další studijní nabídky: „Studium 
v Dolním Rakousku. Atlas vysokých 
škol Dolního Rakouska“ (únor 2017)
http://www.noel.gv.at/noe/Wissen-
schaft-Forschung/SiNOE_2017.pdf
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Dunajská	univerzita	Krems

Další a celoživotní vzdělávání
Dunajská univerzita Krems je univerzitou 
dalšího vzdělávání. Jako jediná veře-
jná univerzita dalšího vzdělávání 
v německy mluvícím prostoru se svou 
studijní nabídkou orientuje speciálně na 
potřeby pracujících a nabízí magisterské 
studijní programy i krátkodobé programy 
v pěti odborných oblastech.
S více než 9.000 studenty a 20.000 absol-
venty z 93 zemí se řadí mezi přední pos-
kytovatele dalšího vzdělávání v Evropě. 
Dunajská univerzita Krems propojuje 20 
let zkušeností v postgraduálním vzdělá-
vání s inovacemi a nejvyššími standardy 
kvality ve výzkumu a výuce, je také 
nositelkou značky kvality AQ-Austria.
Dunajská univerzita Krems patří mezi 

evropské průkopníky v oblasti univerzit-
ního dalšího vzdělávání a mezi specialisty 
na celoživotní vzdělávání. Ve výuce a 
výzkumu se zaměřuje na společenské, 
organizační a technické výzvy doby 
a průběžně vytváří inovativní studijní 
nabídky. Univerzita dalšího vzdělávání 
přitom usiluje o nové interdisciplinární 
propojení a perspektivní speciální 
nabídky. Tak například kombinuje studijní 
obory jako je lékařství a management, 
pedagogika a nová média nebo právo a 
sociální vědy. Všechny studijní nabídky 
Dunajské univerzity Krems se vyznačují 
nejvyššími standardy kvality, propojením 
orientace na vědu a praxi i využíváním 
inovativních výukových a studijních 
metod.

Dunajská	univerzita
Krems

4.1

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• humánní lékařství a zdravotnictví   • sociální vědy
• humanitní vědy   

Dr.-Karl-Dorrek-Straße	30	|	A-3500	Krems	|	info@donau-uni.ac.at	|	Tel.	+43	2732	8936000	

Donau-Universität Krems www.donau-uni.ac.at
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Heidi Neururer, BSc, studentka univerzitního studijního 
programu „Leadership and Management“
„Dunajská univerzita Krems vyniká nejen jedinečnou po-
lohou uprostřed přírody, a přesto nedaleko centra města, 
ale také srdečným, osobním, � exibilním a kompetentním 
přístupem. Jako bývalá výkonnostní sportovkyně, která 
je zvyklá pracovat na nejvyšší úrovni, jsem nadšená ze 
špičkových výkonů přednášejících – studium je pro mě 
obohacením v osobní, intelektuální i emocionální rovině!“

V KOSTCE
Počet studentů: 8.641
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
především studijní programy pro další 
vzdělávání akademiků a vedoucích 
pracovníků, více než 200 aktivních 
magisterských programů
Poplatky za studium:
veškeré studium je zpoplatněno, poplatky 
jsou však pro jednotlivé studijní obory 
stanoveny rozdílně
 >>

Doporučení studenta:
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Studující s profesními 
zkušenostmi
Mezinárodní studenti Dunajské univerzity 
Krems jsou studenty s vysokými nároky.
Je jim v průměru 40 let, mají za sebou 
víceleté profesní zkušenosti a zpravidla 
také vysokoškolské vzdělání (univerzita, 
odborná vysoká škola nebo akademie). 
Na Dunajské univerzitě Krems se tito stu-
denti připravují na další postup v kariéře, 
aktualizují své vědomosti o nejnovější 
poznatky, získávají nové kompetence a 
rozvíjejí své osobní schopnosti.

Výzkum
Dunajská univerzita Krems se věnuje 
především translačnímu výzkumu v 
oblastech „Zdraví a lékařství“, „Výzkum 
vzdělávání a celoživotní vzdělávání“,  
„Evropská integrace, migrace a ekonomi-
ka“ a také „Umění, kultura a architektura“. 
Vědecké poznatky tvoří základ výuky pro 
praxi, která probíhá na Univerzitě dalšího 
vzdělávání. Výzkumná činnost navíc 
umožňuje také intenzivní spolupráci s 
firmami a jinými veřejnými institucemi. 
Tři fakulty univerzity spolupracují v oblas-
ti výzkumu na interdisciplinární bázi.

Kampus Krems
Dunajská univerzita Krems se nachází 80 
km od Vídně – v jedné z nejkrásnějších 
kulturních krajin Evropy, v kraji Wachau, 
který byl zapsán do seznamu Světového 
kulturního dědictví UNESCO. Moderně 
adaptovaný objekt původní tabákové 
továrny Stein, která představuje charak-
teristickou průmyslovou stavbu počátku 
20. století, a nové prostory Kampusu 
Krems poskytují studentům i vyučujícím 
moderní prostředí, které podporuje 
inovace a motivace, disponuje moderní-
mi učebnami a studovnami, knihovnou,  
posluchárnou, kinem, apartmány a 
pestrou gastronomickou nabídkou.

Od října 2005 je Dunajská univerzita 
Krems univerzitou kampusového typu. 
Areál využívají společně i další školy: 
Mezinárodní centrum managementu – 
Vysoká odborná škola Krems, Soukromá 
univerzita zdravotních věd Karla Land-
steinera, Rakouská filmová galerie a další 
instituce.

V KOSTCE

Dunajská univerzita v číslech: 
Průměrný věk: 40,1 let
Podíl zahraničních studentů: 28 %
Podíl studentek žen: 50 %
Celkem absolventů: 21.380
Stav zimní semestr 2016/17

Univerzitní studijní  
programy v oblastech: 
» lékařství, zdravotnictví a sociální věci
» ekonomika a podnikové řízení
» právo, správa a mezinárodní věci
» vzdělávání, média a komunikace 
» umění, kultura a architektura

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec února  
LS začátek března až konec září

Partnerské univerzity a instituce: 
více než 150, např. Universitäten  
Stanford a Britisch Columbia

Dunajská	univerzita	Krems
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Mezinárodní	centrum	managementu	–	Odborná	vysoká	škola	Krems

Piaristengasse	1	|	A-3500	Krems	|	information@fh-krems.ac.at	|	Tel.	+43	2732	802-0

IMC Fachhochschule Krems     www.fh-krems.ac.at

4.2

Kategorie studijních oborů
(vědecké	obory	dle	OECD):

• humánní lékařství a zdravotnictví   • sociální vědy
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Kampus Krems
Areál kampusu je využíván společně 
s Dunajskou univerzitou Krems, Soukro-
mou univerzitou pro zdravotnické vědy 
Karla Landsteinera, Rakouskou fi lmovou 

galerií a dalšími institucemi. Disponuje 
moderními objekty pro výzkum a výuku, 
komfortním ubytováním, pestrou gastro-
nomickou nabídkou a kinem.

IMC	Odborná	vysoká	škola	
Krems

Studium orientované na praxi
IMC Odborná vysoká škola Krems je 
centrem mezinárodního vysokoškolského 
vzdělávání, zaměřeného na praxi. Vedle 
hlavní orientace na vzdělávání pro praxi 
na akademické úrovni se výuka vyznačuje 
také zaměřením na manažerské kvality a 
Soft Skills, na širokou nabídku výuky cizích 
jazyků a projektovou práci v přiměřeně 
velkých skupinách, zpravidla v bezpro-
středním kontaktu s vyučujícím. IMC FH 
Krems není „továrnou na vzdělání“, ale 
nabízí předávání poznatků z první ruky

Výuka, výzkum a ekonomika
K fi losofi i školy patří princip vzájemného 
propojení „výuky, výzkumu a hospo-
dářství“. IMC Odborná vysoká škola 
Krems se přitom nepovažuje pouze za 
akademickou vzdělávací instituci, nýbrž 
trvale usiluje také o spolupráci s oblastmi 
výzkumu a hospodářství.
Angažovaný mezinárodní tým vyučujících 
s vysokými nároky na kvalitu a vzdělání 
motivuje studenty k nejlepším výkonům a 
připravuje je na mezinárodní kariéru. Díky 
interaktivní výuce, přímé a osobní výměně 
zkušeností mezi studenty a pedagogy, 
mezinárodním partnerským programům 
s univerzitami, výzkumnými institucemi 
a podniky, i rozsáhlé nabídce volnočaso-
vých aktivit v nádherné lokalitě Rakouska 
se stává studium na IMC Odborné vysoké 
škole Krems zážitkem.

Internacionalita
Internacionalita představuje důležitý 
princip IMC Odborné vysoké školy Krems. 
V životě školy se projevuje každým dnem, 
ať už se jedná o více než 120 partnerských 
univerzit, množství aktivních partnerských 
programů či o studenty samotné, mezi 
nimiž nalezneme příslušníky 50 různých 
národností. Interkulturní výměna zkuše-
ností, pracovní praxe v zahraničí, účast na 
mezinárodních výzkumných projektech, 
přednášky zahraničních lektorů a hostu-
jících profesorů, jsou pevnou součástí stu-
dia. Navíc je přibližně polovina studijních 
programů vyučována v angličtině, což je 
pro zahraniční studenty velmi atraktivní. 
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Saskia Faltus, obor Management cestovního ruchu a volného času
„Škola – Mezinárodní centrum managementu – Odborná vysoká škola Krems je ve všech 
směrech typická svým mezinárodním charakterem. Jako studentka bakalářského studijního 
programu „Tourism and Leisure Management“ mám to štěstí, že mohu navštěvovat přednášky 
společně se studenty z Francie, Španělska, USA, Maďarska, Kazachstánu, Vietnamu a Jižní Ko-
reje. Výměnný semestrální pobyt jsem absolvovala ve Španělsku a praxi v Ekvádoru a Kostarice. 
To všechno jsou zkušenosti, o které bych nechtěla ani na chvíli přijít a které by nebyly možné bez 
mezinárodního ducha na IMC Fachhochschule Krems“

Doporučení studenta:

V KOSTCE

Počet studentů: 2.600
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek: 
celkem 28 studijních programů, 11 v anglickém 
jazyce
Poplatky za studium: 
363,36 € za semestr
Studentský příspěvek:
příspěvek ÖH: 19,20 € za semestr
(různé varianty)
Harmonogram semestrů: 
ZS polovina září až polovina/konec února
LS polovina/konec února až polovina září 
Partnerské univerzity/programy:
více než 120 partnerských vysokých škol v 36 
zemích; více než 1000 partnerských fi rem
Nabídka cizích jazyků: 
pouze u studijních programů s výukou 
v angličtině Export-oriented Management 
(francouzština, španělština, ruština, čínština, ara-
bština a němčina) a také u programu Tourism and 
Leisure Management (francouzština, španělština, 
ruština, čínština, italština a němčina)
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Dr.-Karl-Dorrek-Str.	30 |	A-3500	Krems |	office@kl.ac.at |	Tel.	+43	2732	72090-260

Karl Landsteiner Privatuniversität
für Gesundheitswissenschaften GmbH     www.kl.ac.at

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• zdravotní vědy  • humánní lékařství  • psychologie

Soukromá	univerzita	zdravotních	věd	Karla	Landsteinera	Krems

Kampus Krems
Kampus Krems má k dispozici moderní 
vzdělávací a výzkumná zařízení, students-
ké apartmány, kavárny a kino. Nachází se 
na průsečíku působnosti tří univerzitních 
klinik – Krems, St. Pölten a Tulln, které se 
zaměřují na klinické vzdělávání a výzkum.

Cíle
S využitím integrujícího a interdiscip-
linárního přístupu k výuce a výzkumu 
vychovává škola novou generaci lékařů a 
lékařek, vědců a vědkyň v oboru zdravot-
ních věd. Škola vyniká studijní nabídkou 
v klíčových oblastech z hlediska politiky 
zdravotnictví, jako jsou zdravotní vědy, 
humánní lékařství, psychologie, psycho-
terapie, poradenství a neurorehabilitace, 
vše v souladu s Boloňskými zásadami. 

Mezinárodně zaměřený a interdiscip-
linární studijní program, jehož těžištěm 
jsou lékařská technika a ekonomika zdra-
votnictví, představuje užitečný doplněk 
klasické vzdělávací nabídky veřejných 
univerzit.
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4.3
Soukromá	univerzita	zdravotních	
věd	Karla	Landsteinera	Krems
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Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• společenské vědy  • sociální vědy 

Církevní	pedagogická	vysoká	škola	Vídeň/Krems	–	Kampus	Krems/Mitterau

Kampus Krems/Mitterau
Křesťanské vzdělání. Tradice 
a inovace
Založením Církevní pedagogické vysoké 
školy Vídeň/Krems byla vytvořena 
vzdělávací instituce, v níž jsou jedinečným 
způsobem společně vzděláváni učitelé 
pro obor náboženství. V tomto vzdělávání 
jde především o odborné (vědecké), 
tedy teologické a fi losofi cké otázky, o 
pedagogické přístupy, tzn. o vývoj a 
zprostředkování „odborných didaktických 
modelů“, resp. o zapojení „odborných 
didaktických přístupů“ a o humánně – 
vědecké principy.

Refl ektovaná rozmanitost 
jako výhoda
Křesťanské vzdělávání učitelů a učitelek na 
KPH Vídeň/Krems je zaměřeno ekumeni-
cky. Mezikonfesijní výuka je obohacována 
mezináboženskou/interkulturní výukou 

a kooperací s ostatními církvemi. Tím se 
otevírají další možnosti nábožensko-peda-
gogického rozvoje.

Církevní	pedagogická	vysoká	škola	
Vídeň/Krems

4.4

Dr.-Gschmeidler-Straße	28 |	A-3500	Krems |	office@kphvie.ac.at |	Tel.	+43	2732	83591-0

Campus Krems Mitterau           www.kphvie.ac.at
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Eleni, bakalářský studijní obor Health Sciences.
„Vždycky jsem chtěla studovat medicínu. Studium propojené s praxí, výuka v angličtině, první studium 
lékařství podle Boloňského sjednocení kritérií vysokoškolského studia a skutečnost, že sama pocházím 
z Kremsu, to vše mě nakonec přivedlo na Soukromou univerzitu zdravotních věd Karla Landsteinera. 
Po prvním roce studia mohu říct, že to bylo absolutně správné rozhodnutí.“

Matthias z Weinzettlu v Rakousku, bakalářský studijní obor učitelství Nové střední školy.
„Zkušenosti, kvalita, individualita a poloha kampusu. Tyto 4 důvody byly pro mě rozhodující při volbě 
mé budoucí studijní dráhy. Jádrem vzdělání je zde praxe ve škole (od prvního semestru) v kombinaci 
se semináři a přednáškami, úzká spolupráce s profesory a kolegiem v prostředí krásného kampusu 
v nejkrásnější části Dolního Rakouska. To vše mi umožnilo prožít dosud nejkrásnější dva roky mé profesní 
dráhy.“

V KOSTCE

Počet studentů: 90
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek: 
3 bakalářské/2 magisterské
Studijní poplatky: 
4.000 – 7.500 EUR za semestr
Harmonogram semestrů: 
viz www.kl.ac.at/zulassung/terminefristen

Doporučení studenta: Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 3.455
Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
 studium pro učitele (magisterské studium peda-
gogiky) /6 bakalářských (nástavbové studium pro 
učitele) rozšiřující studiu
Poplatky za studium: žádné
Studentské příspěvky:
příspěvek na náklady ve výši 80 € je vybírán 
pouze od studentů, na které se nevztahuje 
dohoda o podpoře s BMBF (Spolkové 
ministerstvo pro vzdělání a výzkum)
Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec ledna
LS polovina února až konec června
Partnerské univerzity/programy:
celkem 92 partnerských vysokých škol, ERASMUS
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Austrian	Marketing	University	of	Applied	Sciences	–	Kampus	Wieselburg	-	
Odborná	vysoká	škola	Wiener	Neustadt

Zeiselgraben	4	|	A-3250	Wieselburg	|	offi		ce@amu.at	|	Tel.	+43	74	16	53000

AMU Campus Wieselburg      www.amu.at

4.5

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy
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Jako jedna ze čtyř poboček Vysoké 
odborné školy FH Wiener Neustadt se 
AMU (Austrian Marketing University of 
Applied Sciences) zaměřuje na marketing. 
Jejím cílem je vzdělávat studenty jako 
odborníky na oblast marketingu. AMU 
nabízí ucelený a přehledný vysokoškolský 
kampus s moderní infrastrukturou. Kon-
krétně to znamená studium v přiměřeně 
velkém kolektivu a v příjemném studijním 
prostředí s individuálním přístupem ze 
strany odborných pedagogů vysoké školy.

Internacionalita
Pro studenty byla vytvořena pokroková 
nabídka mezinárodních studií. Dostávají 
zde možnost rozvíjet své interkulturní 
kompetence, protože fi rmy v současnosti 
hledají především takové pracovní síly, 
které jsou schopny myslet a pracovat 
v globálních dimenzích.
Asi 30 procent studentů využívá v 3. 
semestru bakalářského studia možnost 
strávit jeden semestr na některé z part-
nerských vysokých škol, získat tak kromě 
odborných znalostí také interkulturní 
kompetence a poznat nové země.

Výzkum
Inovace a kvalitní marketing (např. 
prostřednictvím designu, zdokonalování 
obalů nebo komunikačních strategií) 
představují rozhodující faktory budoucího 
rozvoje fi rem a institucí a byly proto vy-
brány jako hlavní výzkumné směry školy.

Austrian	Marketing	University	of	
Applied	Sciences	Wieselburg

Na Austrian Marketing University of 
Applied Sciences (AMU) se propojují od-
borné znalosti v oblasti aplikací s proble-
matikou praxe. Proto je také velká část (80 
%) výzkumných úkolů zpracovávána na 
objednávku rakouských i mezinárodních 
podnikatelských subjektů, např. Fresenius, 
Granini, Mc Donald‘s.
Partneři AMU oceňují především 
skutečnost, že většina projektů v oblasti 
výzkumu a vývoje (F&E) vychází ze zájmu 
o spotřebitele, a že na projektech pracuje 
interdisciplinární tým, počínaje experty na 
marketing a komunikaci, přes přírodo-
vědce, technology, psychology a poradce 
v oblasti inovací až po ekonomy. 
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Magdalena Hutter, B.A. z Kirchbachu v Rakousku, 
magisterský studijní obor Green Marketing (Organic 
Business & Marketing).
„Studium marketingu na AMU je důsledně zaměřené na 
osvojování kompetencí z  praxe. Od první myšlenky až po 
hotový výrobek je zde možné získané vědomosti také sku-
tečně reálně využít. V druhém semestru jsem ve spoluprá-
ci se svým týmem realizovala produkt od koncepce, přes 
výrobu až po vytvoření obalu. Věnujeme se dlouhodobým 
trendům, vyvíjíme k přírodě šetrné produkty, pracujeme na 
designu a úspěšném vstupu výrobku na trh. Náš výsledek: 
Grünspecht, nápoj z okurky a čaje Matcha!“

V KOSTCE

Počet studentů: 700

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
1 bakalářská / 7 magisterských 

Poplatky za studium: 
363,36 €  za semestr
Studentské poplatky:
příspěvek pro ÖH (Organizace rakouských 
vysokoškolských studentů) - 19,20 € za semestr
(různé varianty)

Harmonogram semestrů:
ZS polovina září až polovina/konec února
LS konec února/začátek března až začátek července 

Partnerské univerzity/programy:
celkem 95 partnerských vysokých škol, ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, další cizí jazyky budou nabízeny 
podle zájmu

Doporučení studenta:
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V posledních letech se Plzeňský kraj 
stal jedním z nejúspěšnějších regionů 
nejen České republiky (1. místo v 
soutěži Nejlepší místo pro život), ale 
i Evropy (celkové 2. místo v soutěži 
Evropská města a regiony budoucnosti 
2014/15 ve skupině východní Evropa).

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě 
České republiky. Sousedí na severozápadě 
s Karlovarským, na severu s Ústeckým, 
na severovýchodě se Středočeským a na 
východě s Jihočeským krajem. Nejdelší 
hranici má na jihozápadě se SRN (Bavor-
skem). Velmi výhodná je poloha regionu 
mezi hlavním městem Prahou a zeměmi 
západní Evropy. 

Plzeňský kraj
5.0

Plzeňský kraj: region kultury, 
sportu a piva

Plzeňský	krajPlzeňský	kraj

Ve městě Plzni působí dvě veřejné vysoké 
školy, Západočeská univerzita v Plzni a 
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy 
v Praze. Obě vysoké školy přitahují vysok-
ou kvalitou výuky a zaměřením vyučo-
vaných oborů studenty nejen z Plzeňska, 
ale i z jiných regionů ČR a zahraničí. 
V regionu pak lze také studovat Českou 
zemědělskou univerzitu s konzultačním 
střediskem v Klatovech (veřejná vysoká 
škola) či Metropolitní univerzitu Praha 
– středisko Plzeň (soukromé univerzitní 
středisko).

Krajské město Plzeň, nebo také univerzitní 
město, je zejména městem kultury, sportu 
a piva. V roce 2015 získala Plzeň titul 
Evropské hlavní město kultury. 

Kromě toho se v Plzni však každoročně 
organizují české i mezinárodní festivaly 
jako např. Dny Bedřicha Smetany, Skupova 
Plzeň – festival loutkového a alternati-
vního divadla, Mezinárodní Bienále kresby, 
Finále Plzeň – festival českých filmů. Mezi 
významné sportovní kluby je nutno uvést 
fotbalový klub FC Viktoria Plzeň (mistr 
ČR v letech 2011, 2013, 2015 a 2016), 
hokejový klub HC Škoda Plzeň (mistr ČR 
v roce 2013) nebo házenkářský klub Talent 
M.A.T Plzeň (mistr ČR v letech 2014, 2015 
a 2016). 
Nejvíce město Plzeň však celosvětově 
proslavuje pivovar Plzeňský prazdroj, 
ve kterém se od roku 1842 vaří pivo 
plzeňského typu, tzv. Pils nebo Pilsener.
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Západočeská	univerzita	v	Plzni

Západočeská 
univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je 
jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí 
sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má 
v současné době devět fakult s více 
než 60 katedrami a dva vysokoškolské 
ústavy. Téměř 12.000 studentů si může 
vybrat ze široké nabídky bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních 
programů, přičemž samozřejmostí je 
možnost výběru formy studia v podobě 
prezenční, kombinované nebo distanční..

Studium
Západočeská univerzita je schopna 
poskytnout vzdělání ve většině hlavních 
vzdělávacích oborů. Přestože zde studují 
studenti z celé republiky i ze zahraničí, je 
určena hlavně pro studenty ze západních 
Čech, kde jako jediná vysokoškolská insti-

tuce tohoto regionu připravuje odborníky 
v oblastech: strojírenství, elektrotechniky, 
informatiky, aplikované matematiky, fyziky 
a mechaniky, ekonomiky, pedagogiky, 
fi lozofi e, fi lologie, sociální a kulturní 
antropologie, archeologie, práva a veřejné 
správy, zdravotnictví a designu.

Celoživotní vzdělávání
Součástí vzdělávací činnosti na 
Západočeské univerzitě v Plzni je též 
celoživotní vzdělávání občanů formou 
přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích 
programů včetně oblíbené Univerzity 
třetího věku. Kromě pedagogické činnosti 
je univerzita také střediskem výzkumu a 
vývoje, o čemž svědčí i masivní investice 
jak do rozvoje univerzity, tak do výstavby 
univerzitního kampusu. Zvláště ten 
prochází v poslední době velmi dyna-
mickými změnami – doslova před očima 

Západočeská	univerzita
v	Plzni

5.1

Univerzitní	8	|	CZ-301	00	Plzeň	|	studium@rek.czu.cz	|	Tel.	420	377	631	111

Západočeská univerzita v Plzni      www.zcu.cz

Z
áp

ad
oč

es
ká

 u
ni

ve
rz

ita
 v

 P
lz

ni
 ©

 Ja
n 

P
ři

b
áň

Z
áp

ad
oč

es
ká

 u
ni

ve
rz

ita
 v

 P
lz

ni
 ©

 Ja
n 

P
ři

b
áň

Jindřich ze Strašic v České republice, Fakulta apliko-
vaných věd ZČU, katedra kybernetiky.
„Západočeská univerzita mě oslovila především pestrostí 
technických oborů, kterými jsem se chtěl již od střední 
školy zabývat. Proto jsem si vybral katedru kybernetiky 
na fakultě aplikovaných věd, která nabízí jak výzkum, 
tak reálné využití. Se studiem jsem nadmíru spokojen, 
protože mě pravidelně obohacuje novými zkušenostmi a 
znalostmi.“

>>

Doporučení studenta:

Kategorie studijních oborů 
(vědecké	obory	dle	OECD):

• technické vědy  • humánní medicína a zdravotnictví
• sociální vědy  • humanitní vědy
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Západočeská	Univerzita	v	Plzni

tu vyrostly nové budovy výzkumných 
center NTIS, RICE, RTI i přístavba univer-
zitní knihovny. Tyto největší investice v 
historii Západočeské univerzity v Plzni 
do budoucna slibují kvalitní základ k 
ještě intenzivnější spolupráci s univerzi-
tami po celém světě, a to nejen na poli 
bádání a výzkumu, ale také při výměně 
studentů. Nová centra posílí i vazby mezi 
univerzitou a praxí. Působí v nich kvalitní 
výzkumníci i studenti, kteří získávají každý 
rok prestižní ocenění za svou činnost.  

Výzkum a vývoj
Vědecko-výzkumná činnost se odehrává v 
rámci kateder. Zakládají se však i mezika-
tedrální a mezifakultní týmy, především k 
řešení grantových projektů. Jejich kapacity 
jsou soustředěny hlavně na obory, které 
jsou současně studijními obory dok-
torského (Ph.D.) studia technických fakult. 
Významným výzkumným subjektem ZČU 
je vysokoškolský ústav Nové technologie 
– výzkumné centrum, který se věnuje sys-
tematickému výzkumu a vývoji zejména s 
akcentem na průmyslové aplikace.

Studijní obor Evropského 
regionu Dunaj -Vltava za-
končený dvojím diplomem
Magisterský obor Aplikovaná  
informatika/infotronika:
volitelně mohou studenti využít možnost 
doložit úspěšné absolvování určitých 
modulů magisterského studijního pro-
gramu Elektrotechnika na Západočeské 
univerzitě v Plzni (Česko) a získat tak dvojí 
diplom (double degree). Deggendorfští 
studenti přitom stráví jeden semestr stu-
dijního programu v Plzni, plzeňští studenti 
jeden semestr v Deggendorfu. Deggen-
dorfští studenti si vyberou z nabídky Fa-
kulty elektrotechnické ZČU v Plzni vhodný 

obor (po odborné i jazykové stránce), 
nechají si ho v Deggendorfu schválit a 
doloží příslušné předměty v Plzni. V Plzni 
přitom budou navštěvovat jazykový 
kurz. Pro studenty z Plzně vše probíhá 
opačně. Pokud studenti na obou školách 
absolvují úspěšně přednášky i obhajobu 
magisterské práce, získají dvojitý diplom 
(double degree) obou vysokých škol.
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V KOSTCE

Počet studentů: 11.569

Počet bakalářských/magister- 
ských/státních zkoušek:
54 bakalářských / 39 magisterských (navazujících 
magisterských a 31 doktorských programů), celkem 
129 studijních programů

Poplatky za studium: žádné

Harmonogram semestrů:
ZS konec září až začátek února 
LS začátek února až konec srpna  

Partnerské univerzity:
Universität Regensburg, Universität Passau, OTH 
Amberg-Weiden, OTH Regensburg, TH Deggendorf, 
FH Oberösterreich, Donau-Universität Krems, 
JKU Linz, Kunstuniversität Linz, Fachhochschule 
Gesundheitsberufe Linz

Programy:
Erasmus+, Aktion Česká republika-Rakousko, 
Stiftung OTH Regensburg, meziuniverzitní 
spolupráce a další

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, ruština, španělština, 
francouzština, italština, latina, čínština, čeština 
jako cizí jazyk 
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Univerzita	Karlova	v Praze	–	
Lékařská	fakulta	v	Plzni

5.2

Husova	3	|	CZ-306	04	Plzeň	|	info@lfp.cuni.cz	|	Tel.	420	377	593	400

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni www.lfp.cuni.cz

Lékařská	fakulta	v	Plzni	–	Univerzita	Karlova	v	Praze

Krédo
Studenti se neučí pouze všechna fakta 
o lékařské práci, ale jsou také seznámeni 
se základy vědecké práce a jsou vedeni 
k samostatné činnosti. Úmyslem fakulty 
je vyučit profesionálně a morálně dobře 
připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou 
ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet 
lékařskou vědu.

Studium
První dva roky se studenti všeobecného 
lékařství učí základní předměty, jako je 

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• humánní lékařství a zdravotnictví

anatomie, histologie, embryologie, bio-
fyzika, biochemie a fyziologie. V třetím a
čtvrtém ročníku se vyučují preklinické 
obory, jako je patologická anatomie, 
patologická fyziologie, mikrobiologie a 
farmakologie. Poslední dva roky se pak 
přednáší klinické předměty. Praktická výuka 
na klinikách začíná již ve třetím ročníku.
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Metropolitní	univerzita	Praha	–
Univerzitní	středisko	Plzeň

5.3

Koterovská	85	|	CZ-326	00	Plzeň	|	plzen@mup.cz	|	Tel.	420	377	418	242

Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko v Plzni www.mup.cz

Univerzitní	středisko	Plzeň	–	Metropolitní	univerzita	Praha

Univerzitní středisko 
MUP v Plzni
Univerzitní středisko MUP v Plzni nabízí 
studium bakalářských oborů Mezinárodní 
vztahy a evropská studia (v prezenční a 
kombinované formě) a Veřejná správa 
(v kombinované formě) a magisterských 
oborů Evropská studia a veřejná správa a 
Mezinárodní vztahy a evropská studia v 
kombinované formě studia.  

Metropolitní univerzita Praha
Metropolitní univerzita Praha (MUP) ote-
vřela své dveře prvním studentům v roce 
2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již 
9 000 absolventů bakalářských, magis-

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy   • humanitní vědy

terských a doktorských oborů, a to v Praze, 
Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posled-
ních letech přijímá univerzita do prvních 
ročníků přibližně 2 000 studentů, což ji 
řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé 
vysoké školy v České republice. Univerzita 
nabízí obory, které jsou vyučovány jak v 
českém, tak anglickém jazyce.
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Vilém, z Rožmitálu pod Třemšínem v České 
republice, obor Všeobecné lékařství:
Studium medicíny není z nejjednodušších. 
Fascinujícímu světu lidského těla nepo-
rozumíte za noc, a dokonce ani za dvě. 
V průběhu vašeho studia budete potřebovat 
ohromnou vůli, cílevědomost, houževna-
tost, pracovitost a prvotřídní podmínky ke 
studiu. A ty jsou na Lékařské fakultě v Plzni 
suverénně nejlepší.

Klára Patová, z Plzně v České republice, obor 
Veřejná správa.

„Celé tři roky jsem byla mile překvapena 
z přístupu všech lidí na škole, ať už ze 
studijního oddělení tak i přednášejících, kteří 
ochotně přistupovali ke konzultacím a vzhle-
dem k jejich i naší vytíženosti nebyl problém 
komunikovat e-mailem.“

Doporučení studenta:

Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 2.021

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
Zubní lékařství, Všeobecné lékařství
(magisterské a doktorské studium)

Poplatky za studium: 
žádné u studia v češtině; studium v angličtině: 
260.000 Kč u Všeobecného lékařství a 320.000 Kč 
u Zubního lékařství

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až polovina února
LS polovina února až konec června

Partnerské univerzity/programy:
ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština, němčina, španělština

V KOSTCE
Počet studentů: 
MUP celkem: ca 5.300, Plzeň ca 450

Počet bakalářských/
magisterských/státních zkoušek:
MUP celkem 11 bakalářských / 11 magisterských 
/ 3 doktorské

Poplatky za studium: 
48.000 – 55.000 Kč

Harmonogram semestrů:
ZS začátek října až konec února 
LS konec února až konec září  

Partnerské univerzity/programy:
např. Donau-Universität Krems v ERDV
více než 130 univerzit, ERASMUS 

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština, němčina, ruština, 
čeština pro cizince, španělština 
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Česká	zemědělská	univerzita	v	Praze	–

Konzultační	středisko	Klatovy

5.4

Úhlava	o.p.s.	|	Plánická	174	|	CZ-339	01	Klatovy	|	lakoma@pef.czu.cz	|	Tel.	420	224	382	331

Konzultační středisko PEF ČZU v Praze – Klatovy www.pef.czu.cz/cs/?r=4057

Konzultační	středisko	Klatovy
Provozně	ekonomická	fakulta	České	zemědělské	univerzity	v	Praze

Česká zemědělská univerzita 
v Praze (ČZU)
Česká zemědělská univerzita nabízí přib-
ližně 150 studijních oborů v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních 
programech, které reagují na požadavky 
studentů, a zároveň na potřeby společ-
nosti. Vedle klasických zemědělských a 
lesnických oborů jde o širokou paletu 
oborů z oblasti životního prostředí, 
ochrany krajiny, obnovitelných zdrojů, 
speciálních chovů, ekonomiky, informa-
tiky, managementu, techniky i související 
pedagogiky. 

Středisko v Klatovech
– Celoživotní vzdělávání
Studium ve vybraných oborech lze 
absolvovat i v kombinované formě studia. 
Kombinované studium využívá prvky 
prezenčního a distančního vzdělávání. 

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy   • humanitní vědy

Fakulta dále organizuje v Konzultačních 
střediscích PEF v Klatovech, Litoměřicích, 
Jičíně, Chebu, Mostě, Hradci Králové, 
Táboře – Sezimově Ústí a Šumperku 
studium vybraných oborů formou Kurzů 
celoživotního vzdělávání. 

Studium v Klatovech
Veřejná správa a regionální rozvoj: 
Studium oboru poskytuje absolventům 
velmi široké základy ekonomických, 
manažerských a společensko-vědních 
disciplin s důrazem na bezprostřední 
využití v praxi. 
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Tomáš, z Nekmíře v České republice, 
obor Veřejná správa a regionální rozvoj.
„Česká zemědělská univerzita v Praze na-
bízí v Klatovech možnost dálkového studia 
v rámci jediného oboru: Veřejná správa a 
regionální rozvoj.“

Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 403

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
1 bakalářská / 1 magisterská

Poplatky za studium:
bakalářské: 15.800 Kč za semestr
(po dobu prvních tří semestrů)
magisterské: 16.800 Kč za semestr
(po dobu prvních dvou semestrů)

Harmonogram semestrů:
ZS září až leden 
LS únor až červen

Partnerské univerzity/programy:
ca 150 partnerských univerzit, ERASMUS
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Jihočeský kraj sousedící s Rakouskem 
a Německem je druhým největším 
krajem v České republice a zároveň má 
nejnižší hustotu osídlení. 
Vyznačuje se kultivovaným životním 
prostředím, zachovanou přírodou a 
potenciálem vhodným pro všechny 
druhy odpočinku a rekreace. 

Mladí lidé, kteří se v Jihočeském kraji 
rozhodnou studovat, zde najdou širokou 
škálu kulturního a sportovního vyžití i 
mnoho možností trávení volného času.  
Jedinečnost jihočeské krajiny podtrhují 
zvláště chráněná území různých kategorií, 
od Národního parku Šumava přes tři 
chráněné krajinné oblasti až po dalších 
více než 200 přírodních rezervací a pamá-
tek, kde  je možné podnikat rozmanité 
výlety.

Jihočeský kraj
6.0

Jihočeský	krajJihočeský	kraj

Školství:
Jihočeský kraj je zřizovatelem středních a 
vyšších odborných škol a také základních 
škol a mateřských škol pro děti a žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Zřizuje i základní umělecké školy, domy 
dětí a mládeže a některá školská zařízení, 
např. dětské domovy, pedagogicko-psy-
chologickou poradnu a další. 
Vysoké školy kraj nezřizuje, vznikají ze 
zákona. 

V jižních Čechách se nachází dvě veřejné 
vysoké školy: Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích a Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých Bu-
dějovicích a dvě soukromé: Vysoká škola 
evropských a regionálních studií o.p.s. 
v Českých Budějovicích a Filmová akade-
mie Miroslava Ondříčka v Písku. 

Výhodná geografická poloha, zachovalé 
životní prostředí, tradice kvalitní řemeslné 
práce, vzdělanost obyvatelstva i rozvoj 
moderních technologií zajišťují Jihočeské-
mu kraji pozici nejen kvalitního místa pro 
studium, život a rekreaci, ale i zajímavého 
teritoria pro nové investice.

Cestovní ruch: 
Mimořádně bohaté kulturní dědictví 
jižních Čech, vypovídající o historii regio-
nu, je dnes turistickým lákadlem nejen pro 
studenty. V kraji je více než 
5.000 kulturních památek, městských 
i vesnických památkových rezervací a 
zón. Na Listině světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány 
středověké jádro města Český Krumlov a 
architektonicky unikátní obec Holašovice 
ve stylu tzv. jihočeského baroka. 
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Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budĕjovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích je veřejná vysoká škola univerzit-
ního typu. Byla zřízena 28. září 1991. 
Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, 
umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená 
na Jihočeské univerzitě zahrnuje všechny 
typy studijních programů v oborech 
ekonomických, humanitních, pedago-
gických, přírodovědných, teologických, 
uměleckých, zdravotně sociálních a 

zemědělských. Na Jihočeské univerzitě 
studovalo v akademickém roce 2016/2017 
celkem 10.525 studentek a studentů (údaj 
k 31. 10. 2016). Jihočeská univerzita má 
8 fakult.6.1

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy  • zemědělství a veterinární medicína
• sociální vědy  • humanitní vědy
• humánní medicína a zdravověda

Branišovská	31	a	|	CZ	-	370	05	České	Budĕjovice	|	info@jcu.cz	|	Tel.	420	389	032	191

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz
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Pavel Votava, student Pedagogiky volného času na 
Teologické fakultě JU. 

„Po maturitě jsem si zvolil studium na Jihočeské univerzitě. 
Student má možnost se díky systému volitelných bloků 
vypro� lovat podle svého budoucího povolání. Na mém 
oboru Pedagogika volného času mě nejvíce baví nejen 
samotná pedagogika, ale i psychologie, kterou člověk 
používá každý den, aniž si to vůbec uvědomuje. Svůj obor 
bych doporučil každému, kdo chce v budoucnu pracovat 
s lidmi.“ 

>>

Jihočeská	univerzita	v

Českých	Budějovicích

Doporučení studenta:
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Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budĕjovicích

Orientace univerzity
Z hlediska dlouhodobého záměru se 
Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích profiluje jako univerzita výzkumná 
s orientací zejména na problematiku 
přírodních, sociálních a humanitních věd. 
Významnou složkou vědeckovýzkumné 
činnosti univerzity je úzká spolupráce  
s ústavy Akademie věd České republiky. 
K silným stránkám univerzity patří věda a 
výzkum, oblast celoživotního vzdělávání 
a schopnost orientace školy na regionální 
problematiku.

Studium
Výuka probíhá v akreditovaných ba-
kalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech, které tvoří širší 
vědní základ 220 studijním oborům se 
specializacemi v prezenční a kombino-
vané formě studia. Přednášky a semináře 
u 25 studijních oborů se nabízejí také 
v anglickém jazyce, u 3 oborů rovněž v 
německém jazyce.

Celoživotní vzdělávání
V rámci celoživotního vzdělávání poskytují 
součásti univerzity širokou nabídku pro-
gramů. Realizují bakalářské, magisterské 
a doktorské programy, doplňující, kvalifi-
kační, specializační, rozšiřující a zájmové 
studium. Součástí celoživotního vzdělá-
vání je Univerzita třetího věku (U3V), další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
vzdělávání zaměstnanců univerzity a letní 
školy. Programy celoživotního vzdělávání 
se uskutečňují v prezenční, kombinované 
nebo dálkové formě studia. Roční přípra-
vné kurzy češtiny pro cizince jsou určeny 
zahraničním zájemcům, kteří chtějí studo-
vat v akreditovaných studijních oborech, 
ať již na JU, či jiných českých vysokých 
školách, v českém jazyce. Účastníci kurzu 
si osvojí dovednost dorozumět se v 

češtině na takové úrovni, aby zvládli nejen 
běžnou denní komunikaci, ale především 
komunikačně obstáli během svého studia 
na vysoké škole.

Studijní programy s dvojím 
diplomem v Evropském  
regionu Dunaj-Vltava
Jihočeská univerzita má 1 trojídiplom 
na regionální a evropský projektový 
management a 7 dvojdiplomů, 5 z oblasti 
lingvistiky a 2 realizované přímo v rámci 
ERDV. Jde o obor Biological Chemistry a 
obor Bioinformatics. 

Biological Chemistry: Studium oboru 
Biological Chemistry na Přírodovědecké 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budĕjovicích (ve spolupráci s Fakultou 
technických a přírodních věd Univerzity 
Johannese Keplera v Linci) je určeno 
pro profesní vzdělávání chemiků se 
zaměřením na biologii pro vědecký výz-
kum i pro aplikované využití v praxi. 

Bioinformatics: Bakalářské studium 
bioinformatiky v anglickém jazyce je 
nabízeno jako přeshraniční studium 
ve spolupráci s Univerzitou Johannese 
Keplera v Linci.
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V KOSTCE

Počet studentů: ca. 10.500

Počet bakalářských/magis-
terských/doktorských oborů:
více než 200 bakalářských, magisterských a 
doktorských studijních oborů 

Poplatky za studium: žádné

Harmonogram semestrů:
ZS konec září až začátek února  
LS začátek února až konec května  

Partnerské univerzity/programy:
např. Universität Passau, Johannes Kepler 
Universität Linz v ERDV (celkem ca 270  
partnerských univerzit), ERASMUS+

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, španělština, 
francouzština, portugalština, ruština, latina, 
starořečtina a staroslověnština, polština, 
slovenština, italština, bulharština, okcitánština
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Vysoká	škola	technická	a	ekonomická	v	Českých	Budĕjovicích

Okružní	517/10	|	CZ-370	01	České	Budĕjovice	|	vstecb@vstecb.cz	|	Tel.	420	387	842	144

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích        www.vstecb.cz

6.2

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy  • technické vědy   • sociální vědy

Škola 
VŠTE je jedinou vysokou školou 
technického zaměření v Jihočeském 
kraji, aktuálně nabízí 4 bakalářské studijní 
programy: Strojírenství, Stavitelství, Do-
pravní technologie a spoje a Ekonomika 

a management. V rámci navazujícího 
magisterského studia jsou na VŠTE akredi-
továny dva studijní programy: Stavitelství 
a Dopravní technologie a spoje. 
Dále prostřednictvím Centra celoživotního 
vzdělávání nabízí mnoho dalších vzdělá-

vacích aktivit jako je studium BBA, MBA a 
další odborné kurzy. VŠTE úzce spolupra-
cuje se soukromým a veřejným sektorem 
a s aplikační sférou především v regionu 
Jihočeského kraje.

Ústavy
V roce 2016 byly na VŠTE založeny tři vyso-
koškolské ústavy, které se staly základem 
budoucích fakult:

Ústav technicko-technologický:

• Katedra strojírenství
• Katedra dopravy a logistiky
• Katedra stavebnictví
• Katedra informatiky a přírodních věd

Ústav podnikové strategie

• Katedra managementu
• Katedra ekonomiky
• Katedra cestovního ruchu a marketingu
• Katedra cizích jazyků
• Katedra oborových didaktik

Ústav znalectví a oceňování

Výzkumné projekty a granty
Na VŠTE probíhá rozsáhlá projektová 
činnost, jejíž hlavním cílem je naplňování 
dlouhodobých záměrů vysoké školy. V 
současné době se vysoká škola zaměřuje 
především na neustálé a systematické 
zvyšování kvality, prohlubování spolu-
práce s aplikační sférou, rozvoj infra-
struktury, přenos výzkumných aktivit do 

David, z Katovic v České republice, obor Strojírenství.

„Již na střední škole mne zaujalo strojírenství, přesněji konstruování 
a navrhování strojů. Právě proto jsem si vybral VŠTE, kde je možné 
si rozvinout nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti což 
dokazuje kvali� kovanost místních profesorů.”

aplikační sféry a zvyšování uplatnitelnosti 
absolventů. 

Zapojení studentů do výzku-
mu a tvůrčí činnosti
VŠTE se snaží motivovat studenty k tvůrčí 
aktivitě a začleňovat je postupně do 
výzkumných aktivit. V této souvislosti 
bylo vytvořeno několik podpůrných 
projektů, z nichž je nejvýznamnější soutěž 
SVOČ – Studentská vědecká a odborná 
činnost. Účastníci zde mohou uplatnit 
svou kreativitu, rozvinout své schopnosti 
během dlouhodobé práce a naučí se 
rovněž obhajovat svá stanoviska. Soutěže 
se každoročně účastní desítky studentů.
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Vysoká	škola	technická	a	ekonomická

v	Českých	Budějovicích

V KOSTCE
Počet studentů: 
4.000

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
6 bakalářských / 2 magisterská

Poplatky za studium: 
žádné

Harmonogram semestrů:
ZS začátek září až polovina února
LS konec února až konec června  

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, španělština, ruština, 
francouzština

Doporučení studenta:
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Vysoká	škola	evropských	a	regionálních	studií	České	Budĕjovice

Žižkova	6	|	CZ-370	01	České	Budĕjovice	|	info@vsers.cz	|	Tel.	420	386	116	831

Vysoká škola evropských a regionálních studií        www.vsers.cz

6.3

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • sociální vědy   • humanitní vědy

Studium
Díky zaměření, hloubce a charakteru 
studia, jednoznačně navazujícímu na 
evropské standardy a postupy v insti-
tucionálních i hospodářských sférách, 

získají posluchači široký záběr vědomostí i 
dovedností v oblastech řízení a organi-
zování nejrůznějších procesů veřejného 
života. Absolventi tak najdou uplatnění jak 
v samotné veřejné správě, jejích složkách 

Vysoká	škola	evropských	a	regionálních

studií	České	Budějovice

a institucích, tak ve sféře neziskových 
organizací, sociálních a společenských 
uskupení i v oblasti hospodářské. 

Katedry
Katedra managementu a marketingu
služeb 
Efektivní fungování služeb má zásadní výz-
nam pro výkonnost, produktivitu a kon-
kurenceschopnost celé ekonomiky, proto 
byl připraven profesně orientovaný studi-
jní obor zaměřený na zvyšování vzdělání 
v oblasti služeb. V rámci studia klademe 
důraz na podnikání v regionálním měřítku, 
vytváření kontaktů na místní úrovni a 
zároveň možnost přinesení zkušeností z 
praxe i zahraničního studia. Díky studiu u 
nás můžete okamžitě nastoupit na úroveň 
středního managementu fi rem a dalších 
institucí nebo se rozhodnout pro pokračo-
vání v magisterském studiu. Studenti si 
mohou vybrat prezenční či kombino-
vanou formu studia ze specializace Služby 
cestovního ruchu, Obchodně podnika-
telské služby a Finanční služby.
Katedra právních oborů a bezpečnost-
ních studií 
Klademe důraz na odbornost i praxi v 
oblastech zabezpečení vnitřní bezpečnos-
ti a veřejného pořádku, ochrany veřejného 
práva v souvislosti s působnosti ve veřejné 
správě, veřejnoprávní a komerční ochrany 
osob a majetku. Díky studiu u nás se 
můžete začít ucházet v praxi o odborné či 
vedoucí funkce v oblastech bezpečnosti 
nebo se rozhodnout pro pokračování v 
magisterském studiu. Studenti si mohou 
vybrat prezenční či kombinovanou formu 
studia v rámci bakalářského studia i stu-

denti vyšších odborných policejních škol, 
kteří se rozhodnou rozšířit si svoje znalosti 
na naší škole přináší praktické poznatky ve 
všech oblastech bezpečnosti.

Věda a výzkum
Vědecko-výzkumná činnost na vysoké 
škole je integrální součástí práce každého 
pedagoga. Vysoká škola se zaměřuje ze-
jména na výzkum v oblasti humanitních a 
ekonomických věd ve spolupráci s dalšími 
univerzitami, výzkumnými institucemi, ale 
i podniky a podnikateli.
Hlavní současné směry vědecko-výzkum-
né činnosti školy jsou realizovány řešením 
výzkumných projektů a grantů, organizací 
odborných seminářů a vědeckých konfe-
rencí a publikačními výstupy, které jsou 
součástí hodnocení každého pedagoga 
a katedry.
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V KOSTCE
Počet studentů: 
ca. 400

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
2 bakalářské

Poplatky za studium: 
19 988 Kč za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS konec září až polovina února
LS polovina února až konec června

Partnerské univerzity/programy:
např. Hochschule Regensburg v ERDV
(celkem 20 partnerských univerzit a škol), 
ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, ruština, čeština pro cizince 

Doporučení studenta:
Richard, ze Čkyně v České republice, bakalářský obor Bezpečnostně právní 
činnost ve veřejné správě.
„Vysoká škola evropských a regionálních studií jako profesně orientovaná vysoká ško-
la poskytuje díky celé řadě odborníků z praxe studentům nezbytně důležité informace, 
jež přispívají k lepšímu uplatnění se na trhu práce. Menší počet studentů zajišťuje 
individuální přístup pedagogů a přispívá k přívětivé atmosféře a pozitivním vztahům.“
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6.4

Husova	3	|	Jarošovská	1117/II	|	CZ-	377	01	Jindřichův	Hradec	|	info@fm.vse.cz	|	Tel.	420	384	417	200

Fakulta managementu VŠE www.fm.vse.cz

	Fakulta	managementu	v	Jindřichově	Hradci	–	Vysoká	škola	ekonomická	v	Praze

Vysoká škola ekonomická v 
Praze
 VŠE je největší veřejnou vysokou školou 
ekonomickou v České republice. VŠE 
se člení na 6 fakult, které zájemcům 
nabízejí široké spektrum studijních oborů 
v  bakalářském, navazujícím magisterském 
i doktorském studijním programu. Pět 
fakult – Fakulta fi nancí a účetnictví, 
Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta 
podnikohospodářská, Fakulta informatiky 
a statistiky a Národohospodářská fakulta 
– je umístěno v centru Prahy, Fakulta ma-
nagementu působí v Jindřichově Hradci. 

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• sociální vědy

Tři katedry fakulty
• Katedra exaktních metod
• Katedra managementu
• Katedra společenských věd

V KOSTCE

Počet studentů: 935

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
1 bakalářská / 1 magisterská
 (+ 1 doktorské studium) 

Poplatky za studium: žádné

Harmonogram semestrů:
ZS začátek září až konec února 
LS konec února až konec srpna    

Partnerské univerzity/programy:
více než 130 partnerských univerzit, ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, francouzština, španělština, 
ruština
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Jihočeská	univerzita	v	Českých
Budějovicích	–	Fakulta	rybářství
a	ochrany	vod	Vodňany

6.5

Zátiší	728/II	|	CZ-389	25	Vodňany	|	sekretar@frov.jcu.cz	|	Tel.	420	387	774	601				

Fakulta rybářství a ochrany vod JČU www.frov.jcu.cz/cs

Fakulta	rybářství	a	ochrany	vod	Vodňany	–	Jihočeská	univerzita	v	Českých	Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany 
vod 
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (FROV 
JU) byla založena 1.9.2009. Tato fakulta se 
svým zaměřením na rybářství, akvakultu-
ru, ochranu vod a komplexní systémy, je 
v současné době jedinou svého druhu ve 
střední Evropě.

Základní pracoviště fakulty
Základní pracoviště fakulty jsou:

• Výzkumný ústav rybářský a hydrobiolo-
gický (VÚRH) se sídlem ve Vodňanech. 

• Ústav akvakultury (ÚA) se sídlem v 
Českých Budějovicích. 

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• zemědělské vědy a veterinární lékařství

• Ústav komplexních systémů (ÚKS) se 
sídlem v Nových Hradech

• Jihočeské výzkumné centrum akvakul-
tury a biodiverzity hydrocenóz (CENAK-
VA) se sídlem ve Vodňanech. 

• Mezinárodní environmentální vzdělá-
vací, poradenské a informační středisko 
ochrany vod Vodňany (MEVPIS) se 
sídlem ve Vodňanech. 
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Veronika,  
doktorské studium Management.
„Doktorské studium na fakultě managementu 
jsem si vybrala především z důvodu příjemného 
prostředí a atraktivity oboru. Díky tomu, že fa-
kulta je spíše „rodinného“ charakteru, tak se také 
setkávám s velkou podporou ostatních kolegů.“

Petr, České Budějovice, obor Rybářství: 
„Škola je opravdu na vysoké úrovni jak odborně, 
tak i z hlediska komunikace se studenty, a to pře-
devším díky výborné práci studijních referentek a 
vstřícnému přístupu kantorů. FROV nabízí velice 
lukrativní stáže v zahraničí či kvalitní odborné 
praxe ve výzkumných ústavech, které s ní přímo 
spolupracují. Na fakultě jsem velice spokojený, 
protože mi pomáhá ve vlastní seberealizaci v 
kolektivu dobrých přátel a ukázala mi, co bych 
v životě a v rybářské praxi rád dokázal či jakým 
oborem bych se rád zabýval.“

Doporučení studenta:

Doporučení studenta:

V KOSTCE

Počet studentů: 222

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
2 bakalářské obory (Rybářství, Ochrana vod) 
/ 1 magisterský (Rybářství a ochrana vod), 1 
doktorský (Rybářství), s výjimkou bakalářského 
oboru „Ochrana vod“ (pouze v prezenční formě) 
lze všechny studijní obory studovat v prezenční i 
v kombinované formě

Poplatky za studium:
20 euro/semestr za studium v angličtině (možné 
pouze u magisterského a doktorského studia), jiné 
poplatky nejsou

Harmonogram semestrů:
ZS konec září až polovina února
LS polovina února až konec srpna      

Partnerské univerzity/programy:
celkem 41 partnerských univerzit a institucí, 
ERASMUS

Vysoká	škola	ekonomická	v	Praze
Fakulta	managementu	v
Jindřichově Hradci

109108



Filmová	akademie	Miroslava
Ondříčka	v	Písku

6.6

Lipová	alej	2068	|	CZ-397	01	Písek	|	famo@fi	lmovka.cz	|	Tel.	420	382	264	212

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku www.fi lmovka.cz

Filmová	akademie	Miroslava	Ondříčka	v	Písku

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• humanitní vědy   • sociální vědy
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Polina, z Kursku v Rusku, magisterské studium 
Tvorba audiovizuálního díla – animovaná 
tvorba.

„Miluji animaci. Při hledání vysoké školy, která 
by nabízela studium tohoto zaměření, jsem 
narazila na Českou republiku, krásnou zemi 
s dlouhou tradicí animované tvorby. Její 
tvůrci zde byli a stále jsou mistry. V malebném 
jihočeském Písku jsem objevila Filmovou 
akademii Miroslava Ondříčka v Písku, která mě 
zaujala náplní studia.“

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v 
Písku je soukromou výběrovou vyso-
kou uměleckou školou s bakalářským 
a navazujícím magisterským studijním 
programem.

Studium
Studijní program FAMO v Písku poskytne 
studentům všechny potřebné informace 
o tvorbě audiovizuálního díla v těchto 
zaměřeních: režie, dokument, dramaturgie 
a scenáristika, kamera, střih, zvuk, 
produkce, vizuální efekty a klasická 
animace.

Mezinárodní festival stu-
dentských fi lmů
Z iniciativy svých zakladatelů, manželů 
Terčových, vzniká již v roce 1997 první 
ročník Mezinárodního festivalu student-
ských fi lmů Písek. Festival si získal nejen 
velkou oblibu u návštěvníků, ale i prestiž v 
odborných kruzích, neboť se stal význam-
nou součástí přehlídek světové student-
ské kinematografi e.

V KOSTCE

Počet studentů: 160

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
1 bakalářská / 1 magisterská

Poplatky za studium:
31.500 Kč za semestr (studium v českém jazyce), 
5.500 € za semestr (studium v anglickém jazyce)

Harmonogram semestrů:
ZS září až leden / LS leden až červen

Partnerské univerzity/programy:
celkem 7 partnerských vysokých škol, ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
čeština pro cizince, angličtina
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Kraj Vysočina má díky své centrální 
poloze a existenci průchozí dálnice 
D1 velmi dobré dopravní spojení jak 
do dvou našich největších aglomerací 
tedy Prahy a Brna, tak do ostatních 
regionů České republiky i Evropy. 

Mírně zvlněná krajina a čisté životní 

prostředí poskytuje možnost příjemného 

odpočinku po náročných studijních i 

pracovních činnostech. Pro bližší poznání 

regionu je možné navštívit nesčetné 

množství kulturních a přírodních památek 

v čele s trojlístkem zapsaným v prestižním 

seznamu Unesco – Telč, Třebíč a Žďár nad 

Sázavou.

Vedle samotné vzdělávací instituce je při 

výběru vhodného regionu důležité také 

následné uplatnění v praxi. Na Vysočině 

působí řada úspěšných firem a podniků, 

které nabízí široké uplatnění pro absolventy 

vysokých škol. Vysočinu lze dlouhodobě 

Kraj Vysočina
7.0

Kraj	VysočinaKraj	Vysočina

zařadit mezi průmyslovější oblasti ČR. Část 

podniků, především v tradičních oborech 

jako potravinářství, strojírenství či kovo-

zpracující průmysl, má v našem regionu 

dlouholetou historii a tradici. Na druhou 

stranu některé dnes velmi významné 

společnosti vznikly na Vysočině teprve 

v posledních dvaceti letech. Jejich činnost 

je většinou spojena s automobilovým 

průmyslem.

I když Kraj Vysočina nepatří z hlediska 

objemu výzkumných aktivit mezi přední 

regiony ČR či EU, nachází se zde několik 

institucí, jejichž význam překračuje 

hranice regionu (např. Centrum excelence 

v Telči (http://cet.arcchip.cz/), Výzkum-

ný ústav bramborářský Havlíčkův Brod 

(http://www.vubhb.cz/cs), Výzkumný 

ústav jaderných elektráren (http://www.
vuje.cz), Ústav biologie obratlovců AV ČR 

ve Studenci (http://www.ivb.cz/praco-
viste-detasovane-pracoviste-studenec.
html).

 V regionu působí i mladá Vysoká 

škola polytechnická Jihlava, která nabízí 

bakalářské studijní obory (Aplikovaná 

informatika a Počítačové systémy, Cesto-

vní ruch, Zdravotní sestra) a má za sebou 

realizaci řady projektů ve spolupráci 

s partnery především z Vídně. 
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Vysoká	škola	polytechnická	Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 
byla zřízena 3. 6. 2004 jako první veřejná 
vysoká škola neuniverzitního směru v 
České republice a je jedinou veřejnou 
vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. 

Studium
VŠPJ poskytuje vzdělání v tříletých 
bakalářských studijních programech, 
které jsou určeny pro zájemce se 
středoškolským vzděláním ukončeným 
maturitou. Úspěšný absolvent získává titul 
bakalář (Bc.).

Vysoká	škola	polytechnická
Jihlava

7.1

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • technické vědy   • humánní lékařství a zdravotnictví
• sociální vědy   • humanitní vědy

Tolstého	16	|	CZ-586	01	Jihlava	|	studijni@vspj.cz	|	Tel.	420	567	141	181

Vysoká škola polytechnická Jihlava      www.vspj.cz
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Martin, z Jihlavy v České republice,  absolvent oboru Finance a řízení . 
„Vysoká škola Jihlava nabízí možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus, popřípadě se 
zúčastnit týdenní stáže na zahraniční škole v rámci projektu International Business Week. Jako přednost 
studia vidím absolvování povinné semestrální praxe, která může napomoci studentům při zpracování 
bakalářské práce.“

Pokud studenti nemají zájem o získání 
vysokoškolského titulu, ale chtějí si rozšířit 
vědomosti a dovednosti, mohou se podí-
vat na nabídku celoživotního vzdělávání. 
Zájemcům nad 50 let věku je určena Uni-
verzita třetího věku, která nabízí semináře 
a vzdělávací kurzy z různých oborů.

Katedry
VŠPJ byla založena jako neuniverzitní 
vysoká škola, která se ze zákona nečlení na 
fakulty. Z osmi kateder je pět oborových: 
katedra ekonomických studií, katedra 
cestovního ruchu, katedra elektrotechniky 
a informatiky, katedra zdravotnických 
studií, katedra sociální práce. Ostatní kate-
dry (katedra jazyků, katedra matematiky, 
katedra sportů) zajišťují výuku dílčích 
předmětů pro akreditované studijní obory.

Tvůrčí činnost a projekty
Pro vysokou školu typu Vysoké školy po-
lytechnické Jihlava je příznačné, že tvůrčí 
činnost jejich akademických pracovníků je 
primárně zaměřena na aplikovaný výzkum 
a vývoj, jehož výstupy jsou jednoznačně 
orientovány k praktickému využití. Právě 
v tomto převodu vysoce teoretického 
poznání a vědeckých poznatků do 
prakticky využitelných podob a forem tkví 
hlavní obsah tvůrčí činnosti akademických 
pracovníků VŠPJ. VŠPJ vydává dva odborné 
časopisy, každoročně organizuje odborné 
konference za účasti odborníků (z oblasti 
teoretických bádání i praktických aplikací) 

z celé České republiky i ze zahraničí, 
spolupracuje s tuzemskými i zahraniční-
mi vysokými školami a výzkumnými 
institucemi, často vstupuje do kontaktů 
s podnikatelskou sférou i sférou veřejné 
správy a účastní se tak řešení konkrét-
ních praktických problémů (například 
při zpracovávání studií proveditelnosti, 
marketingových výzkumů, statisticko-eko-
nomických studií apod.). Výstupy z těchto 
tvůrčích aktivit publikují akademičtí 
pracovníci (často ve spolupráci se svými 
tuzemskými i zahraničními kolegy)
v podobě odborných monografi í, příspě-
vků na konferencích, odborných statí a 
článků apod.

Z
dr

oj
: w

w
w

.v
sp

j.c
z

V KOSTCE
Počet studentů: ca. 3.000 

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
8 bakalářských / 1 magisterská

Poplatky za studium: 
žádné

Harmonogram semestrů:
ZS polovina/konec září až polovina února  
LS konec února až začátek července 

Partnerské univerzity/programy:
33 partnerské univerzity, ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, francouzština, italština, 
ruština, španělština, latina

Doporučení studenta:
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Západomoravská	vysoká	škola	Třebíč

Západomoravská vysoká škola Třebíč 
je mladou dynamicky se rozvíjející 
soukromou regionální vysokou školou. 
Jejím posláním je nabízet kvalitní profesně 
orientované bakalářské vzdělání
s důrazem na uplatnitelnost absolventů 
na trhu práce a současně vytvářet zázemí

pro rozvoj dalších vzdělávacích a kulturních 
aktivit v regionu, v němž vysoká škola od 
roku 2003 působí. Tým pedagogů sestává 
z renomovaných akademických pracov-
níků a odborníků z praxe, kteří tvoří most 
mezi vzděláváním a aplikační sférou. Při 
výuce je kladen důraz na individuální

Západomoravská	vysoká	škola	
Třebíč

7.2

Kategorie studijních oborů (vědecké	obory	dle	OECD):

• přírodní vědy   • sociální vědy
• humanitní vědy

Okružní	935	|	CZ-674	01	Třebíč	|	info@zmvs.cz	|	420	568	851	230

Západomoravská vysoká škola  www.zmvs.cz
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Iva, z Třebíče v České republice, absolventka oboru Veřejnosprávní studia.
„Nejvíce mě oslovila přátelská atmosféra a individuální a lidský přístup pedagogů. 
Ti nás také naučili, jak vystupovat před publikem a nečervenat se přitom. Díky studiu jsem 
získala praktické poznatky a dovednosti, které využívám ve svém současném povolání.“

přístup ke studentům, na maximální 
rozvoj znalostí, dovedností a způsobilostí 
každého jednotlivce a na vedení studentů 
k proaktivnímu přístupu a spoluzodpo-
vědnosti za výsledky vlastního studia.

Studium
Západomoravská vysoká škola Třebíč 
přijímá přihlášky do oborů 
·  Kulturněhistorická studia: studijní 
obor vychází z potřeb regionu a poptávky 
trhu práce. Kulturněhistorická studia jsou 
zaměřena na oblast dějin společnosti, 
kultury a komunikace. Studenti získají 
dovednosti z oblasti péče a nakládání s 
dokumenty (zejména elektronickými a 
listinnými) a jejich správou, naučí se pra-
covat s prameny, dokumenty a záznamy 
různého charakteru. Bakalářský obor je 
připraví pro práci v organizačních aktivi-
tách a komunikaci v komerční a neziskové 
sféře v oblasti kultury. 

·  Udržitelný rozvoj regionu a krajiny:  
studijní obor poskytne studentovi znalosti, 
dovednosti a způsobilosti v problematice 
udržitelného rozvoje regionu a krajiny. 
Ta je fenoménem pevně spjatým s půso-

bištěm školy v Kraji Vysočina. Výsledná cel-
ková podoba i členění studia oboru také 
zohledňuje nabízené možnosti zakotvení 
ve spolupráci s relevantními institucemi v 
regionu. Na trh práce vstupuje absolvent 
jako nositel klíčových disciplín oboru a 
současně díky absolvování modulu i s 
prohloubenou specializací a schopností 
plnohodnotného odborného působení v 
příslušné oblasti. 
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Doporučení studenta:

V KOSTCE
Počet studentů: 191

Počet bakalářských/magister-
ských/státních zkoušek:
6 bakalářských
(vysoká škola přijímá jenom do dvou oborů) 

Poplatky za studium: 
ca 20.000 Kč za semestr

Harmonogram semestrů:
ZS konec září až začátek února
LS začátek února až polovina června

Partnerské univerzity/programy:
celkem cca 50 partnerských institucí a univerzit, 
ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, ruština, latina
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