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Milé čtenářky, milí čtenáři,
 

na konci středoškolské etapy vašeho života si budete klást mnoho 
otázek: Jak najdu ten správný studijní program? Jaké možnosti studia 
vůbec existují? A kde všude se dá studovat? Nabízejí se vám velmi 
rozličné možnosti profesně se rozvíjet a individuálně pokračovat 
ve vašem vzdělávání. Průvodce vysokými školami Evropského regionu 
Dunaj-Vltava (ERDV) vám bude při tom nápomocen. Máte-li zájem 
o studium v ERDV, jsou kupříkladu jenom na bavorské straně k dispo-
zici rozmanité možnosti studia a výzkumu na nejrůznějších místech. 
K  tomu se přidávají i nabídky v sousedních regionech Rakouska  
a České republiky. Pro studium ve venkovsky laděných regionech 
hovoří navíc i mimořádně atraktivní rámcové podmínky: různé 
možnosti trávení volného času a pestré kulturní nabídky v Podunají  
i Povltaví, kolem řek, které daly regionu jméno, a také v Bavorském lese  
a na Šumavě, vynikající bytové a životní podmínky a excelentní síť 
partnerů z  průmyslu, výzkumu a hospodářské sféry. Tímto nově 
přepracovaným vydáním Průvodce vysokými školami by vám chtěl 
Evropský region Dunaj-Vltava ukázat studijní nabídku regionu,  
a podpořit vás tak při vašem hledání. Přejeme vám mnoho úspěchů 
při volbě studia a hodně štěstí a úspěchů, ať už se rozhodnete pro 
jakoukoliv variantu.
 

Vydavatelé
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Univerzita Pasov
Vysoká škola Landshut
Technická vysoká škola (TH) Deggendorf
Technická univerzita Mnichov (TUM) – kampus Straubing
pro biotechnologii a udržitelnost 
Technologický kampus Freyung
Technologické centrum energie Ruhstorf
Technologické centrum Dingolfing
Technologický kampus Teisnach
European Campus Rottal-Inn
Technologické uživatelské centrum Spiegelau
Technologický kampus Grafenau
Technologický kampus Plattling
kunststoffcampus bayern – Kampus plastů Bavorsko 
Technická vysoká škola (TH) Rosenheim - Kampus Burghausen
Technická univerzita Mnichov (TUM) - kampus Raitenhaslach
Digitální studium při zaměstnání Straubing,
Hauzenberg a Tirschenreuth

Univerzita Johannese Keplera Linec 
Umělecká univerzita Linec
Soukromá univerzita Antona Brucknera Linec
Katolická soukromá univerzita Linec 
VŠ pro zdravotnická povolání Horní Rakousko Linec
- VŠ pro zdravotnická povolání Horní Rakousko Ried
- VŠ pro zdravotnická povolání Horní Rakousko Steyr
- VŠ pro zdravotnická povolání Horní Rakousko Vöcklabruck
- VŠ pro zdravotnická povolání Horní Rakousko Wels
VŠ Horní Rakousko Kampus Hagenberg
VŠ Horní Rakousko Kampus Linec
VŠ Horní Rakousko Kampus Steyr
VŠ Horní Rakousko Kampus Wels
Pedagogická vysoká škola Horní Rakousko Linec
Soukromá pedagogická vysoká škola Diecéze Linec

Univerzita Regensburg
OTH Regensburg – Východobavorská technická vysoká škola Regensburg
OTH Amberg-Weiden
HSD Studijní centrum Regensburg
Vysoká škola pro katolickou církevní hudbu a hudební pedagogiku Regensburg
FH pro aplikovaný management Neumarkt in der Oberpfalz
Technologický kampus Cham
Zdravotnický kampus Bad Kötzting
Technická vysoká škola Norimberk Georg Simon Ohm

Dunajská univerzita Krems
IMC odborná vysoká škola Krems
Soukromá univerzita Karla Landsteinera pro zdravotní vědy 
Církevní pedagogická vysoká škola Vídeň/Krems
Austrian Marketing University of Applied Sciences Wieselburg
Soukromá univerzita Berthy von Suttner St. Pölten
Danube Private University
New Design University St. Pölten
Odborná vysoká škola St. Pölten
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• Přírodní vědy 

• Společenské vědy 

• Sociální vědy 

• Technické vědy 

• Ekonomické vědy 

• Inženýrství 

• Lékařství a zdravotnické vědy 

• Umění a kulturní vědy 

• Zdravotnictví a péče o nemocné 

• Informatika

• Technika

• Média a komunikace 

• Management

• Zdravotnické vědy 

• Psychologie

• Psychoterapie

• Zubní lékařství 

• Humánní lékařství 

• Design

• Agrární vědy a veterinární lékařství 

Jihočeská univerzita České Budějovice
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice
VŠE fakulta managementu Jindřichův Hradec
Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany
Filmová akademie Miroslava Ondříčka Písek

Západočeská univerzita Plzeň
Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta v Plzni
Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko Plzeň
Zemědělska univerzita Praha – Konzultační středisko Klatovy

Vysoká škola polytechnická Jihlava
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  Nastartujte svou
 kariéru přede 
    dveřmi domova
Dolnobavorské vysokoškolské prostředí se vyznačuje rozmanitostí a meziná-
rodním přístupem a v  posledních desetiletích se rozvíjelo jako prvořadé cen-
trum pro vědu a výzkum. Místa nabízejí širokou paletu kulturních a nákupních 
možností, navíc zde lze nalézt sportovní a volnočasové aktivity ve volné přírodě 
téměř přímo přede dveřmi domova. To všechno přispívá k vysoké kvalitě života, 
o čemž už se mnoho studentů přesvědčilo. Univerzita Pasov, Technická vysoká 
škola Deggendorf a Vysoká škola Landshut jsou hlavními aktéry dolnobavor-
ského akademického světa vzdělání a jsou navzájem skvěle propojeny v  rám-
ci regionu. Odborné vysoké školy jako „vysoké školy pro praxi” vzdělávají 
zájemce cíleně pro ekonomická, technická a sociální povolání. Tak zřídila Vy-
soká škola pro aplikované vědy Landshut společně v  úzkém spojení s  regio-
nálními průmyslovými partnery Technologické centrum v Dingolfingu. Výzkum  
a vývoj zde probíhá společně s velkými průmyslovými podniky, jako jsou např. 
BMW nebo skupina Dräxlmaier Group. V  aktuálním hodnocení Centra roz-
voje vysokých škol se Fakulta strojní, Fakulta podnikové ekonomie a Mediální  
technika/komunikační vědy Technické vysoké školy Deggendorf umístily v přední 
skupině hodnocených vysokých škol. Navíc má Technická vysoká škola (TH) Deg-
gendorf v Dolním Bavorsku pět pobočných pracovišť. Technologické kampusy se 
specializují na jednotlivé oblasti a spojují výzkum a průmysl. Rovněž vysoká škola FH 
Rosenheim zřídila pobočku v Burghausenu. Všechny instituce přispívají vzděláváním  
a nástavbovým vzděláváním specialistů a vedoucích pracovníků k hospodářskému 
vývoji. Protože potřebu odborníků nelze dlouhodobě pokrýt pouze „klasickými“ 
studijními programy, vyvinuly vysoké školy nové koncepty a nabízejí decentrali-
zované studijní programy, jež vycházejí z  různých nároků příslušných regionů. 
Univerzita v Pasově dává větší důraz na vědecké vzdělávání a je známá svým 
mezinárodním zaměřením: mnoho studijních programů nabízí mezinárodní dvo-
jí závěrečné zkoušky, a nabídka jazykových a výměnných studijních pobytů 
je v  Pasově obzvláště rozsáhlá. Tak stráví zhruba 40% z  asi 13 000 studentů 
alespoň jeden semestr v  zahraničí. Univerzita v  Pasově nabízí široké spektrum 
studijních programů od kulturní vědy přes právní vědy až po informatiku. Mno-
zí studenti zůstávají rádi v  regionu i po ukončení studia, neboť koneckonců je  
i pracovní trh jihovýchodního Bavorska se svými mezinárodními podniky jako jsou 
BMW Dingolfing, ZF Passau, Rohde & Schwarz nebo Wacker Chemie, pro absol-
venty vysokých škol velmi atraktivní. Ale i kvalita života je zde na vysoké úrovni. 
Bavorský les nabízí četné možnosti trávení volného času v přírodě, údolí Rottal 
zve ke krásným vyjížďkám na kole, Evropské týdny nebo Burghauské hudební 
léto jsou všeobecně známé skvělé kulturní akce a města jako Landshut, Deggen-
dorf, Straubing, Pasov, Altötting a Burghausen dokládají ohromnou historii regio-
nu. Dolní Bavorsko a okres Altötting jsou zárukou tradice a kultury, ale i pokroku 
a mezinárodního přístupu, a poskytují tak atraktivní prostředí pro akademické 
vzdělání.
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Universität Passau 
www.uni-passau.de
Innstraße 41 | D-94032 Passau  
Tel. +49 (0) 851 509 0 | studienberatung@uni-passau.de

Výzkum a nauka 
Univerzita v  Pasově byla otevřena 
v roce 1978 a rychle se etablovala jako 
velmi dobrá akademická adresa. Svou 
vysokou výkonnost pravidelně doka-
zuje umísťováním na horních příčkách 
v hodnocení vysokých škol, především 
v  oblasti práva, hospodářských věd, 
informatiky, komunikačních věd, poli-
tických věd a kulturních věd.

Na Univerzitě v Pasově studuje a pro-
vádí výzkum kolem 13 000 mladých 
lidí z více než 100 zemí. Vedle inten-
zivní péče profitují studenti z krátkých 
vzdáleností a dobrého vybavení uni-
verzitního kampusu. Kromě odborného 
studia si mohou studenti v  Centru pro 
kariéru a kompetence osvojit doved-
nosti, tzv. „soft skills“, žádané na pra-
covním trhu, např. řídicí a komunikační 
kompetence. Ankety jako Monitor kva-
lity studia pravidelně dokládají

vysokou spokojenost studentů.
Patříme ke 20 nejlepším mladým uni-
verzitám světa.

Mezinárodní zaměření 
Mezinárodní přístup je pro naši uni-
verzitu již od počátku profilovým 
prvkem. Vědečtí pracovníci pečují 
o hustou síť celosvětově udržova-
né spolupráce a partnerství v  oblasti 
výzkumu. Naši absolventi a studenti 
jsou aktivní po celé zeměkouli. Stu-
dium v  Pasově připravuje co nejlépe 
na mezinárodní kariéru. Mnoho stu-
dijních programů nabízí dvojí meziná-
rodní závěrečnou zkoušku, a nabídka 
jazykových a výměnných studijních 
pobytů je v Pasově obzvláště rozsáhlá. 
Celé studium je doplněno odborným 
jazykovým vzděláním se specializací 
právo, hospodářství, kulturní věda/
mezinárodní vztahy a informatika/
matematika.

FA
C

TS

Počet studentů: 12 544
Počet programů bakalář/magistr/
státních zkoušek: 14 bakalářských/20 
magisterských programů/
5 státních zkoušek/22 mezinárodních 
programů s dvojí závěrečnou zkouškou 
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 72 euro/semestr
Doba trvání semestru: 
ZS: od začátku října do konce března 
LS: od začátku dubna do konce září

Partnerské univerzity/Programy:
FH Horní Rakousko Hagenberg, Univerzita 
Johannese Keplera Linec, Jihočeská univerzita 
České Budějovice, Západočeská univerzita 
Plzeň, KarIova univerzita Praha (více než 230 
partnerských univerzit po celém světě), ERAS-
MUS, Bohemicum
Nabídka cizích jazyků: němčina jako cizí 
jazyk, čínština, angličtina, francouzština, 
indonéština, italština, polština, portugalšti-
na, ruština, španělština, thajština, čeština, 
turečtina, vietnamština
Pro mezinárodní studium nabízíme speciální 
German Courses (letní kurzy, přípravné kurzy 
na studium: Academic German semestr 
nebo Academic German Year)
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Úspěchy ve studiu 
Na trhu práce jsou absolventi 
Univerzity Pasov velmi vyhle-
dávaní, neboť nejenže jsou pro 
nástup do povolání vybaveni 
velmi dobře odborně, ale jsou 
i vysoce motivováni: angažují 
se za hranice studijního oboru, 
například se zajímají o získání 
dodatečné kvalifikace nebo 
praktických vědomostí. Mno-
ho z  nich je aktivních v  kultur-
ních kroužcích, jež přispívají 
do života kampusu svými diva-
delními představeními, hudbou, 
fotografiemi, filmem, rádiem   
a jinými kulturními aktivitami.
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Moderní univerzitní kampus se 
rozkládá na idylickém místě u řeky 
Inn, pouze několik minut chůze od 
historického Starého města. Pasov se 
považuje za jedno z nejhezčích měst 
Německa, rozprostírá se 
ve špičkové high-tech lokalitě 
Německa – v Bavorsku, a nabízí do-
bré životní podmínky v bezpečném 
a ekonomicky dynamickém 
prostředí.

15
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Hochschule Landshut 
www.haw-landshut.de
Am Lurzenhof 1 | D-84036 Landshut   
Tel. +49 (0) 871 506 0 | info@haw-landshut.de

Vysoká škola Landshut nabízí v  rámci 
šesti fakult - Fakulta podnikové ekono-
miky, elektrotechniky a hospodářského 
inženýrství, informatiky, interdiscipli-
nárních studií, strojírenství a sociál-
ních prací - studium 34 bakalářských   
a magisterských programů. Profesoři   
a profesorky přitom předávají více 
než pouze samotné odborné znalos-
ti: podporují i sociální odpovědnost   
a zapojení a školí rétoriku a komuni-
kaci, neboť tyto mezioborové kompe-
tence usnadňují absolventům nástup   
do práce. A protože Vysoká škola 
Landshut spolupracuje úzce ve výzkumu  
a vzdělávání s  hospodářským sekt-
orem, mají studenti zavčasu vybudo-
ván kontakt s podniky. 

Mezinárodní přístup 
Vysoká škola Landshut pečuje o part-
nerství s  vysokými školami a podniky 
po celém světě. Zde mohou studenti 
sbírat zkušenosti při zahraničním studiu 
nebo praxi. Základem je rozsáhlá na-
bídka jazykových kurzů.

Výzkum 
Lehké a přesto stabilní materiály, efek-
tivní energetické sítě a zásobníky ener-
gie‚ optimální výrobní logistika nebo 
výzvy sociálních změn: na Vysoké ško-
le Landshut vyvíjíme inovační a moder-
ní řešení. Přitom úzce spolupracujeme 
s hospodářskou sférou.

Život a práce v Landshutu
Jezera ke koupání, kavárenská roman-
tika a noční život: Landshut nabízí 
možnosti, abyste si vedle studia užili   
i volný čas. Komu nestačí kofein v ka-
feteriích vysoké školy, může jej doplnit 
v mnoha útulných kavárnách v uličkách 
centra města nebo na promenádě ko-
lem Isaru. A kdo rád vymění horký 
šálek za chladné osvěžení, může se 
ponořit do jezírek – jedno z nich leží 
hned blízko vysoké školy. Průmyslové 
podniky činné po celém světě, jako 
BMW a Dräxlmeier, a blízkost mezi-
národního letiště v Mnichově, to všech-
no a mnoho jiného spoluvytváří silný 
hospodářský region Landshut.

2018 / 19

HOCHSCHUL-
FÜHRER
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Počet studentů: ca 4 900
Počet programů bakalář/magistr/
státních zkoušek: 18 bakalářských/16 
magisterských programů
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 72 euro/semestr
Doba trvání semestru:
LS od začátku března do konce srpna 
ZS od začátku září do konce února 
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích v oblasti ERDV (celkem 26 
partnerských vysokých škol), ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
brazilská portugalšti-
na, čínština, angličtina, 
francouzština, italština, 
japonština, ruština, 
švédština, španělština, 
turečtina, němčina jako 
cizí jazyk
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Technische Hochschule Deggendorf
www.th-deg.de
Dieter-Görlitz-Platz 1 | D-94469 Deggendorf   
Tel. +49 (0) 991 3615 0 | info@th-deg.de

FA
CT

S

Počet studentů: 7 000
Počet programů bakalář/magistr/
státních zkoušek: 24 bakalářských/12 ma-
gisterských programů
+ magisterské kurzy další vzdělávání: 8
+ bakalářské kurzy dalšího vzdělávání: 5
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 52 euro/semestr
Doba trvání semestru: 
ZS od začátku října do poloviny března 
LS od poloviny března do konce září 
Partnerské univerzity/programy:
IMC FH Krems, Jihočeská univerzita České 
Budějovice, Západočeská univerzita v Plzni, 
dalších 193 partnerských univerzit, 
ERASMUS

Dvojitý studijní program ERDV: 
Magistr Aplikovaná informatika/infotro-
nika. Dále existuje nepovinná možnost 
úspěšným doložením určitých modulů 
magisterského studia elektrotechniky 
na Univerzitě v Plzni (ČR) složit dvojí 
závěrečnou zkoušku a získat dva diplo-
my (Double Degree) na obou vysokých 
školách.

Nabídka cizích jazyků:
čínština, němčina, angličtina, fran-
couzština, italština, portugalština, 
ruština, španělština, čeština

Rychle rostoucí a inovativní 
Technická vysoká škola Deggen-
dorf (THD) patří k  vysokým školám 
s největší podporou výzkumu v oblas-
ti aplikovaných věd v  Bavorsku 
s  vědeckým profilem v  těchto akčních 
oblastech: Digitálně, Mobilně, Zdravě 
a Udržitelně. 

Během krátké historie od svého za-
ložení v  roce 1994 se z THD stal 
inovační průkopník v rámci německého 
vysokoškolského prostředí. Právě 
90  studentů tehdy odstartovalo  
na THD své studium podnikové eko-
nomie, v této době ještě na škole pod 
názvem FH Deggendorf. Dnes zde stu-
duje kolem 7 000 lidí na pobočkách 
v Deggendorfu a Pfarrkirchenu. Vize 
pro rok 2030 je již pevně dána: do té 
doby zde má být 10 000 studentů. 

Aby se podpořil tento plynulý nárůst, 
přichází vysoká škola se stále novým 
zaměřením, sází na agilitu. Neboť   
i výzkum a nauka následují duch času, 
a musí se tedy postavit novým výzvám. 
THD přitom věnuje svou velkou pozor-
nost stálému rozšiřování a aktualizaci 
své studijní nabídky. Razantně rostoucí 
čísla studentů zapsaných na THD dok-
ládají poptávku po inovačních studij-
ních programech.

Technologický kampus – hightech 
výzkum odvedle 
Deggendorfské vysoké školství dopro-
vází unikátní koncept: Technologický 
kampus (TC). Od roku 2009 zakládá 
a provozuje THD postupně v  soused-
ních okresech tato speciální výzkumná 
stanoviště.
Experti zde vyvíjejí v  těsné spolupráci 
s hightech firmami speciální aplikova-
ná řešení. 
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V centru tohoto přístupu stojí symbióza 
vědeckého výzkumu a jeho vědecké 
aplikace. Tato úzká spolupráce dyna-
mizuje regionální ekonomiku a pod-
trhuje nové technologické akcenty da-
leko za urbanistickými aglomeracemi. 
Firmy profitují z přístupu k laboratorním 
a výzkumným kapacitám THD, pro 
stážisty ve výzkumu a budoucí absol-
venty z  toho vyplývají cenné kontakty 
s průmyslovou sférou.

Mezinárodní přístup 
Globalizace a „we are one” – i v dol-
nobavorském Deggendorfu. Nejen 
„místní” chtějí studovat ve městě s téměř 
40 000 obyvateli. V  současnosti sem 
přijíždí studenti z více než 100 různých 
zemí celého světa: Argentina, Brazí-
lie, Chile, Ekvádor, Čína, Hongkong, 
Indie, Izrael, Polsko, Portugalsko, Rus-
ko, USA – abychom jich vyjmenova-
li aspoň několik. Podíl zahraničních 
studentů vzrostl mezitím na více než 20 
procent – tendence tedy vzrůstá.

©
TH

D
A naopak – němečtí studenti jsou 
intenzivně podporováni a motivováni, 
aby strávili jeden semestr v zahraničí. 
Mezinárodní kancelář - International 
Office - THD zprostředkuje studijní 
místa do zhruba 190 partnerských vy-
sokých škol a koordinuje přidělování 
stipendií. Studijní program v  angli-
ckém jazyce International Manage-
ment na  THD je stejně zajímavý pro 
německé a zahraniční studenty, neboť 
jim může otevřít pracovní perspektivy 
v globálním managementu.

Hudební festivaly, putování 
po hospodách, koncerty, 
výstavy, lední hokej, turis-
tika a možnosti horoleze-
ní, sjíždění řek nebo zimní 
sporty v sousedních lyžařských 
střediscích – Deggendorf mají 
hodně co nabídnou pro volný 
čas. Studujte v Bavorském lese, 
tam, kde ostatní tráví dovolenou.
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Technische Universität München Campus Straubing 
www.cs-tum.de
Schulgasse 22 | D-94315 Straubing 
Tel. +49 (0) 9421 187166| studieren.straubing@tum.de  

Jako Integrative Research Center Tech-
nické univerzity Mnichov (TUM)  se 
Kampus Straubing zabývá výzkumem 
a učením přesahujícím různé obory 
v  bioekonomii pro realizaci udržitel-
né přeměny surovin a zdrojů energií 
ve všech oblastech života. Na základě 
toho se spolu s  inženýrskými vědami 
(energie), s přírodními vědami (che- 
mická biotechnologie), hospodářskými 

vědami a vědami o materiálech sle-
dují čtyři obory, které také odpovídají 
studijním programům. Přitom probíhá 
vzdělávání jak v  konkrétním oboru, 
tak i multidisciplinárně, aby se změna 
v používání surovin a zdrojů energií 
v  jednotlivých podnicích, celkovém 
hospodářství a ve společnosti mohla 
aktivně vyvíjet a formovat.

2018 / 19

HOCHSCHUL-
FÜHRER

FA
CT

S

Počet studentů: ca 300
Počet programů bakalář/magistr/
státních zkoušek: 4 bakalářské/
2 magisterské programy
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 62 euro/semestr
Doba trvání semestru:
ZS od začátku října do konce března  
LS od začátku dubna do konce září 
Partnerské univerzity/programy:
např. Univerzita pro půdní kulturu Vídeň, 
Austrálie, Brazílie
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, španělština
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Technologický kampus Freyung je 
výzkumným centrem Technické vysoké 
školy Deggendorf a je domovem Institutu 
pro aplikovanou informatiku a výzkum-
nou skupinu Bionika.
Díky výzkumu zaměřenému na aplikaci 
zde vznikají optimalizované produkty, 
postupy a služby uplatnitelné na trhu. TCF 
kooperuje s partnery z hospodářské sféry 
a zajišťuje vývoj pro podniky.

Vizí za regionalizací vysoké školy je posí-
lení regionu Bavorský les směrem k tech-
nologického regionu. Přitom v  popředí 
stojí úzká spolupráce průmyslu a vysoké 
školy.

Inženýři, informatici a vědci spolupracují 
přímo s  podnikem nebo pro něj pracují 
na vývoji nových technologií, optimalizují 
produkty a postupy. Provádějí poraden- 
ství ve firmách s problematikou digitaliza-
ce, informatiky, řízení inovací a zavádění 
metod bioniky. Navíc patří výzkum 
v  rámci veřejných dotačních programů 
ke  stěžejním úkolům Technologického 
kampusu Freyung.

Oblasti výzkumu Technologického kam-
pusu Freyung jsou spojeny se svým inter- 
disciplinárním a mezioborovým 
zaměřením do hlavních výzkumných bodů 
THD. Studenti pracují na Technologickém 
kampusu Freyung a spolupůsobí na pro-
jektech v rámci praxe a závěrečných pra-
cí.

Technologie Campus Freyung
www.th-deg.de/de/tc-frg
Grafenauer Straße 22 | D-94078 Freyung
Tel. +49 (0) 8551 917640 | info.tc-freyung@th-deg.de 
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Interdisciplinární 
výzkum 
v klíčových odvětvích 
výzkumu THD

Bionika, energie 
a udržitelnost, 
Průmysl 4.0,
Koncepty mobility 
budoucnosti, 
Nanotechnologie
a Nové materiály.
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Technologiezentrum Energie der Hochschule Landshut
www.haw-landshut.de
Wiesenweg 1 | D-94099 Ruhstorf a.d. Rott 
Tel. +49 (0) 8531 9140440 | info@technologiezentrum-energie.de

FA
CT

S Intenzivní spolupráce: 
technické know-how 
z Vysoké školy Landshut,
spolupráce s místní 
hospodářskou sférou 
příp. podniky.
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Logistika je zásadním konkurenčním fakto-
rem pro průmysl. Inteligentní výrobní logistika, 
Průmysl 4.0, Lean Management – s  těmito té-
maty se vypořádává Technologické centrum 
pro výrobní a logistické systémy (TZ PULS) Vy-
soké školy Landshut. V Dingolfingu pracuje tým 
výzkumníků na tom, aby se s trvalou udržitelnos-
tí posílila konkurenceschopnost a růst výrobních 
podniků regionu.

Výzkum v Dingolfingu:
Předmětem výzkumu TZ PULS je kompletní inter-
ní řetězec tvorby hodnot: od příjmu zboží přes 
skladování, interní přípravu materiálu, nasta-
vení strukturálních jednotek a řízení procesů  

až po výdej zboží.
To zahrnuje jednak techniku a jednak i softwa-
rové systémy pro řízení a komunikaci. Dále se 
budou zkoumat řešení pro analýzu a optima- 
lizaci procesů, a také rozhraní mezi člověkem 
a strojem, která umožňují efektivní organizaci 
logistických postupů.
Středobodem TZ Puls je 900 m³ velká 
učební a vzorová továrna – znak svébytnosti 
v německém vysokoškolském prostředí a ideální 
platforma používaná jako předváděcí, výzkum-
né a vzdělávací místo.

Nauka:
Základem vzdělávací nabídky TZ Puls jsou oba 
oborové magisterské studijní plány Procesní ma-
nagement a efektivnost zdrojů a rovněž Výrobní 
management orientovaný na hodnoty. Zaměřují 
se na budoucí odborníky a řídící pracovníky  
v prostředí výroby. Navíc se v  laboratořích  
a ve vzorové továrně TZ PULS konají četné 
praxe jiných studijních programů. Navázání 
vzorové továrny na teorii a na další vzdělávání 
a rovněž realizace plánovacích her dává 
studentům a účastníkům školení možnost zažít 
souvislosti příčiny a důsledku v  komplexním 
měřítku výroby na vlastní kůži, pochopit je  
a realizovat rozhodnutí.

Hochschule Landshut
www.tz-puls.de
Bräuhausgasse 33 | D-84130 Dingolfing 
Tel. +49 (0) 8731 327 481 0 | info@tz-puls.de 
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Hlavní body zájmu:
• Inteligentní přípravné pomůcky
• Augmented a Virtual Reality
• Technologie stanovení polohy
• Technologický scouting
• Umělá inteligence
• Kolaborativní robotika
• Školení a plánovací hry 
• Gamifikace 
• Řízení a management komplexity 
• Optimalizace procesů a tovární plánování 
• Produktový management řízení 
• Procesně orientovaná digitalizace 
• Procesní inovace 
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Institut für Präzisionsbearbeitung und Hochfrequenztechnik (IPH) Teisnach
www.th-deg.de/de/tc-teisnach
Technologiecampus 1 |  D-94244 Teisnach
Tel. +49 (0) 9923 80108 400 | info.tc-teisnach@th-deg.de

FA
CT

S Kooperace s místními 
high-tech podniky,
vědecky fundované 
a prakticky orientované 
vzdělání
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• Procesně orientovaný nákup 
     a efektivnost zdrojů 
• Komponenty pro průmysl 4.0
• Dopravní systémy bez řidiče 
• Dopravní roboty 
• RFID, IoT-elements
• Real Time Location System

Technologie Campus Teisnach
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European Campus Rottal-Inn 
www.th-deg.de/ecri
Max-Breiherr-Straße 32 | D-84347 Pfarrkirchen 
Tel. +49 (0) 991 3615 261| io-ecri@th-deg.de

EUROPEAN CAMPUS
R O T T A L - I N N

Rodinný a otevřený světu – na Evopském 
kampusu European Campus Rottal-Inn (ECRI) 
má každý studující individuální péči. Kampus 
v Pfarrkirchenu láká svou mezinárodní koncepcí 
a atraktivními možnostmi trávení volného času 
v  malebném údolí Rottal, jako jsou lázně, gol-
fová hřiště, ježdění na koních, rozsáhlé cyklo- 
stezky a krásné tradiční náměstí s  kavárnami  
a restauracemi.

ECRI patří k  Technické vysoké škole Deggen-
dorf, jedné z nejrychleji rozvíjejících se vysokých 
škol jižního Německa. Díky mnoha kooperacím 
s partnerskými univerzitami v  Rakousku, Pol-
sku, Španělsku a České republice nabízí ECRI 
mezinárodní bakalářské a magisterské studijní 
programy podle nejnovějších akademických 
standardů. Doposud je zde možnost výběru 
ze šesti různých bakalářských a magisterských 
studijních programů v  oblasti zdravotnictví, 
cestovního ruchu a udržitelného zemědělství 
– důležitého výzkumu se vztahem k  regionální 
ekonomice Rottalska.

Zvláštní pozornost náleží mezinárodnímu 
zaměření ECRI: cílem je vzdělávat studenty 

multilingválně, aby byli optimálně připraveni 
na globální pracovní trh a mezinárodní kariéru. 
Kurzy se vedou převážně v  anglickém jazyce. 
Zahraniční studenti mohou navíc navštěvovat 
speciální kurzy němčiny.

Tak byl mnohý student, jenž uprchl z  vřavy 
velkoměsta a rozhodl se strávit svá studijní léta 
na Mezinárodním kampusu v Pfarrkirchenu, 
pohnut až k slzám. Ne ze smutku, ale z radosti. 
Neboť zde se dá studovat mnohem uvolněněji 
než ve velkých metropolích, a to pod vedením 
renomovaných docentů z celého světa. Všich-
ni přijíždějí se společným cílem: chtějí si své 
kvalitní studium na vysoké úrovní užít, chtějí 
objevit překrásnou přírodu Dolního Bavorska  
a prožít vzrušující chvíle. Neboť studium je jed-
nou z nejdůležitějších etap v životě a nelze stu-
dovat pouze pro vybudování pracovní perspek-
tivy. Vznikají během něj přátelství a zkušenosti, 
z nichž lze profitovat po celý život.

FA
CT

S

Začátek studia: 1. října nebo 15. března
Počet programů bakalář/magistr/
státních zkoušek: 3 bakalářské/3 magis-
terské programy
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 52 euro/semestr
Doba trvání semestru:
ZS: od začátku října do poloviny března 
LS: od poloviny března do konce září 
Nabídka cizích jazyků: angličtina,
němčina jako cizí jazyk
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500 let zkušeností s  výrobou skla v  Bavor-
ském lese, to je základ pro Technologic- 
ké uživatelské centrum ve Spiegelau, ve zkratce 
TAZ.

Jako forma spolupráce mezi Univerzitou Bay-
reuth a Technickou vysokou školou Deggen-
dorf se TAZ zaměřuje na aplikovaný výzkum 
za účelem vývoje nových metod, aplikací  
a postupů pro sklo.

Výzkum a vývoj se provádí od surovin na výro-
bu skla přes tvarující materiály až po hotový 
skleněný výrobek, a to především v  oblastech 
technologie tavení a tvarování za horka. Sem 
patří nové složení skla, inovační elektrický 
proces tavení a typy pecí, nové koncepty 
skleněných polotovarů a tvarování, přesné liso-
vání a vývoj skleněných kompositních materiálů.

Právě pro klasický sklářský průmysl nabízí TAZ 
díky své kooperaci s  regionálními a nadregio-
nálními partnery vývojovou platformu v  rámci 
celého procesního řetězce výroby skla. Do-
provodná rozsáhlá měřicí technika podporu-
je chemickou a fyzikální charakteristiku skla  
a skleněných dílců.

TAZ je z tohoto důvodu schopno vytvořit reálné 
prototypy a také virtuální fyzikálně-matematické 
modely, a tedy digitální dvojčata, jejichž cílem 
je možnost optimalizovat procesní náklady  
ve virtuální realitě.

Tento přístup je základem pro vývoj algoritmů 
umělé inteligence, které jsou opět zá-
sadními stavebními kameny pro „Lean & 
Smart Glass-Factory“: perfektně organizo-
vaný klientsky orientovaný postup práce  
a absolutně efektivní dodavatelské řetězce  
na maximálně smysluplné úrovni automatizace - 
stručně shrnuto sklářský průmysl 4.0.

Technologie- Anwender Zentrum Spiegelau
www.th-deg.de/de/taz-spiegelau
Dr. Ludwig-und-Johanna-Stockbauer-Platz 1 | D-94518 Spiegelau
Tel. +49 (0) 8553 97996 10 | info.taz-spiegelau@th-deg.de
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Zaměření na výzkum:
Skleněný materiál 
a skleněné aplikace 
Práce na výzkumných 
projektech s dotací
a přímých průmyslových
projektech
(výzkum na zakázku)

Jedinečné technické
vybavení 
Možnosti vytvoření
bakalářské a magis-
terské
práce (THD)
a kooperativních
promocí (Univerzita 
Bayreuth)
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Technologický kampus Grafenau je výzkumnou 
institucí Technické vysoké školy Deggendorf  
a spojuje její know-how v oblasti nákupu, logis-
tiky, supply chain managementu, prognostiky  
a analýzy dat i prostorového vývoje. Vysoce 
kvalifikovaný tým vědců a praktiků z  oblasti 
fyziky, matematiky, podnikové ekonomiky, tech-
niky, informatiky a statistiky spolupracuje na in-
terdisciplinární úrovni.

V centru naší pozornosti je aplikovaný výzkum, 
vývoj řešení pro komplexní praktické problé-
my, objektivita a inovace. Oblasti výzkumu  
se zaměřují na velké výzvy naší doby: globali-
zaci, digitalizaci, urbanizaci. Proto má naše prá-
ce zásadní vliv na konkurenceschopnost firem  
a budoucí život lidí.

Naše silné stránky spočívají ve vývoji inteli-
gentních analýz Big Data, inovačních prog-
nóz, strojního učení, matematické optimalizace 
a simulace v  oblastech Průmyslu 4.0, supply 
chain managementu a nákupu. Kombinujeme 
úspěšné tradiční postupy s  umělou inteligencí. 
Naše řešení tvoří most k modelování používání 
umělé inteligence ve výrobě. Naše široce vybu-
dované portfolio spojuje řešení z nejrůznějších 
oblastí obchodu a průmyslu, jako např. opti-
malizaci tras v  intralogistice podniku, vytvoření 
předpovědí nákupu modelů oblečení ze zásil-
kového obchodu, určení životnosti kritických 
infrastrukturních komponentů (predictive mainte-
nance) nebo výpočet dosahu v elektromobilitě.

Technolgie Campus Grafenau
www.th-deg.de/de/tc-grafenau
Hauptstr. 3 | D-94481 Grafenau  
Tel. +49 (0) 8552 975620 51|info.tc-grafenau@th-deg.de

Inovace a řešení 
v oblasti Big Data, 
Průmysl 4.0,
Strategic Sourcing
a Supply Chain
Management – ruku
v ruce s podniky 
a obcemi
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Interaktivní virtuální
přednášky v centru 
Distance Learning
Center
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Technologie Anwender Zentrum
Spiegelau

Technologie Campus Grafenau
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Výzkumné centrum Moderní mobilita v  Tech-
nologickém kampusu Plattling se dělí na dvě 
nadřazené výzkumné oblasti. Oblast Technolo-
gického vývoje pro moderní mobilitu zahrnuje 
tyto doplňkové stěžejní body:
-Výkonnostní elektronika
Vysoce výkonné nabíjecí stanice v  kombina-
ci s  akumulačním řešením, nabíjecí stanice, 
Smart Grid, výkonnostní elektronika v prostředí 
drážních vozidel apod.
-Uchovávání energie
Moderní akumulační zařízení pro mobilní apli-
kace, stabilizace sítí pomocí řešení akumulace, 
vylepšené baterie, inovační akumulační zařízení 
pro elektřinu, hybridní řešení pro Německé  
dráhy 
-Řešení pro autonomní ježdění – jak po kole-
jích, tak po silnici 

Oblast výpočetní tomografie se zabýbá řízenou 
technikou pro měřeni vozidel v reálném čase. V 
plánu je výstavba a uvedení do provozu roboti-
cky řízeného digitalizačního článku s výpočetní 
tomografií, kde bude možno měřit celá vozidla 
– jak osobní automobily, tak i kolejová vozidla. 
Tato oblast výzkumu je jedinečná svého druhu v 
celém Německu.
Výzkumné aktivity pro inovační řešení – dalece 
překračující automobilový svět – jsou vybudo-
vány na dosavadních výzkumných aktivitách TH 
Deggendorf. Sem patří i projekt E-WALD – Elek-
tromobilita Bavorský les, ve kterém byly vyvinuty 
řešení pro inteligentní nabíjecí stanici s automa-
tickým řízením zatížení, bezkabelová rychlona-
bíjecí stanice jako základ pro autonomní nabí-
jení vozidel bez řidiče a optimalizovaný model 
dosahu - stabilní, spolehlivý a přesný model 
výpočtu dosahu, který řidiči vypočte přesný od-
had očekávaného dojezdu v km. 
V projektu EU Electrific se zkoumá řízení elektro-
mobilní dopravy a plánování budoucích aktivit 
nabíjení na základě vytíženosti sítě.

Technologie Campus Plattling
www.th-deg.de/de/tc-plattling
Werkstraße 17 |  D-94447 Plattling
Tel. +49 (0) 991 3615 621 | tc-plattling@th-deg.de
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MODERNÍ
MOBILITA

Moderně
Bezdrátově 
Bezdotykově 
Autonomně
Elektromobily
Výzkum baterií
Měřicí technika
Výpočetní tomo-
grafie
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Doprava  
po kolejích 
Bez řidiče
Akumulační 
systémy 
Mobilní
Mobilita
Inovační
Hybridy

Technologie Campus Plattling
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Těžiště výzkumu:
Realistické zkoušení stavebních prvků
pomocí simulátoru pohybu, 
Vývoj materiálu a výroba filamentu 
např. pro 3D tisk
Nabídky pro průmysl:
konzultace při škodních událostech
analýza materiálu 
Vzdělání & studium:
Studijní programy při zaměstnání
Modulové studium
Semináře & školení

V rámci zastřešující organizace s názvem „kunst-
stoffcampus bayern“ se věnují dva technolo- 
gické kampusy Technické vysoké školy Deggen-
dorf výzkumu a vývoji plastů. Od roku 2015 
provozují Technická vysoká škola Deggendorf, 
Vysoká škola pro aplikované vědy Ansbach, 
velké okresní město Weißenburg a okres Wei-
ßenburg-Gunzenhausen Technologický kampus 
Weißenburg. V  srpnu 2019 byl otevřen druhý 
Technologický kampus - v Hutthurmu v okrese 
Pasov.
Zatímco ve Weißenburgu se klade důraz  
na realistické zkoušení stavebních prvků pomocí 
simulátoru pohybu, na vývoj materiálu a výrobu 
filamentu, v Hutthurmu se soustřeďují výzkumné 
a vývojářské aktivity na simulaci komplexních 

dynamických procesů ve výrobě plastů, na výro-
bu lehkých stavebních konstrukcí a na digitali-
zaci výrobních procesů a materiálových toků.  
Za průřezové téma obou technologických cen-
ter se přitom považuje vývoj trvale udržitelných 
výrobních procesů šetřících suroviny oblasti tech-
niky plastů.

Ve výzkumných projektech se na obou mís-
tech spojuje vědecké know-how s  požadavky 
průmyslového výrobního řetězce. Díky apliko-
vanému výzkumu vznikají v  úzké koordinaci 
s  hospodářskými podniky konkurenceschopné, 
optimalizované produkty, postupy a služby.

Při řešení problematiky materiálů nebo při 
zkouškách stavebních prvků je k dispozici vyso-
ce kvalitní vybavení.

Během studijních programů při zaměstnání, 
seminářů, školení a vedení magisterských prací 
je kunststoffcampus bayern podporován sys-
témem akademického vzdělávání a dalšího 
vzdělávání Technické vysoké školy Deggendorf.

Plasty jsou nejdůležitějším průmyslovým 
odvětvím v regionu Altmühlfranken.
Provozovatelé kunststoffcampus bayern jsou: 
Technická vysoká škola Deggendorf, Vyso-
ká škola pro aplikované vědy v Ansbachu, 
Okresní město Weisenburg a Okres Weisen-
burg-Gunzenhausen. Kampus slouží výzkumu  
a vývoji v  průmyslu na zpracování plastů 
a také vzdělávání a dalšímu vzdělávání 
odborníků.V popředí této spolupráce je spojení 
s průmyslem, vypracování a realizace učebních 
nabídek šitých na míru a získávání výzkumných 

a vývojářských zakázek.
V Technologickém centru se ve výzkumných pro-
jektech pojí vědecké know-how s požadavky do-
davatelského řetězce. Za tímto účelem vyvíjíme 
s našimi partnery společné strategie a při volbě 
dotačních možností můžeme kdykoliv poskyt-
nout podporu. Při řešení problematiky materiálů 
nebo při zkouškách stavebních dílů je k dispozici 
vysoce kvalitní vybavení. Studijní centrum klade 
důraz na navazující akademické vzdělávání, 
na bakalářské studijní programy při zaměstnání  
a na možnost získat díky modulární studijní na-
bídce nebo seminářům jednotlivé závěrečné 
certifikáty.

Technologie-und Studienzentrum Weißenburg
www.kunststoffcampus-bayern.de
Richard-Stücklen-Straße 3 | D-91781 Weißenburg i. Bay.
Tel. +49 (0) 9141 874 669 205 | martin.kommer@th-deg.de

kunststoffcampus bayern
Technologie Campus Hutthurm
www.th-deg.de/de/tc-hutthurm
Hochleiten 1 | D-94116 Hutthurm
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Weißenburg

Technologie Campus Hutthurm
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Technische Hochschule Rosenheim - Campus Burghausen
www.campus-burghausen.de  | www.th-rosenheim.de
Marktler Str. 50 | D-84489 Burghausen   
Tel. +49 (0) 8031 805 4000 | campus-burghausen@th-rosenheim.de

Kampus Burghausen, detašované pracoviště 
Technické vysoké školy Rosenheim, je v  bavor-
ském chemickém trojúhelníku již dávno pevnou 
veličinou. Kombinace blízkosti mezinárod-
ních podniků, které již od 1. semestru posky-
tují praxe, rodinné prostředí, vynikající infra- 
struktura a nepříliš drahé bydlení jsou pro stu-
denty neporazitelnými argumenty.
„Studuji pouze tam, kde sedí chemie“, není tedy 
pouhá teorie, ale vžitá praxe.

Nový studijní program Chemotronika
Etablované bakalářské studijní programy chemi-
cké inženýrství (B. Eng.) a podniková ekonomi-
ka (B. A.) se v zimním semestru 2019/20 rozšíří  
o studijní program Chemotronika (B. Eng.). 
„Doplněním naší nabídky o další studijní pro-
gram získáme výsadní postavení v oblasti 
chemie,“ říká prof. Dr. Britta Bolzern-Konrad, 
ředitelka Institutu kampusu Burghausen. Za Che-
motronikou se skrývá automatizace procesů 
chemického průmyslu. Zatímco se chemičtí 
inženýři zabývají chemickými složkami, jde  
u chemotroniků především o řízení komplexních 
strojů a zařízení.

Výuka v Burghausenu probíhá mezi moduly
Spojením studijních obsahů vznikly tři 
jedinečné bakalářské studijní programy, na které 

lze v Německu narazit pouze na jediném místě 
– v Burghausenu. Studenti získají mnohostranné 
a důkladné vzdělání v  příslušných oblastech. 
V  chemickém inženýrství budou teoretické in-
formace zpestřeny praktickými prvky, od la-
boratorního měřítka přes technická zařízení až  
po průmysl. Zvláštností studijního programu 
podniková ekonomie je možnost volby mezi 
klasickým podnikovým ekonomem a mezi tech-
nologicky orientovaným profilem. Tak se nastá-
vajícím podnikovým ekonomům umožní pohled 
za běžný horizont a budou vzděláni jako vyhle-
dávaní týmoví hráči.

Rozšíření studijní nabídky 
Pro rok 2021/22 se již připravuje čtvrtý studijní 
program s  titulem Materiálová chemie. Od let-
ního semestru 2020 mohou studenti pokračovat 
ve svém vzdělávání v Kampusu Burghausen 
v  magisterském programu Aplikovaný výzkum  
a vývoj. Tento studijní program se bude nabízet 
ve spolupráci s  Technickou vysokou školou Ro-
senheim.

Důležité informace pro začínající studen-
ty: přihlašovací období pro zimní semestr je 
od 1. května do 15. července a od tohoto 
přihlašovacího období jsou všechny tři studijní 
programy bez přijímacího řízení.
Bližší informace naleznete na 
www.campus-burghausen.de.
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Počet studentů:
Při plné kapacitě je plánováno v Burg-
hausenu až 700 studentů (TH Rosenheim: 
6 000)
Počet studijních programů:
3 prezenční bakalářské studijní programy
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 62 euro
Doba trvání semestru:
ZS: od začátku října do poloviny února
LS: od poloviny března do konce 
července 
Nabídka cizích jazyků: angličtina, 
španělština, čínština
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Místo mezinárodních setkání a vědy
v Burghausenu

V nejvzdálenějším jihovýchodním koutu Ba-
vorska, v  bezprostřední blízkosti Rakouska  
a v  geopolitickém kontextu Evropského regio-
nu Dunaj-Vltava, se tehdejší cisterciácký klášter 
Raitenhaslach stal místem mezinárodních set-
kávání a vědy. Akademické centrum TUM 
Raitenhaslach se nachází pouze pět kilometrů  
od starobylého bavorského vévodského města 
Burghausen s nejdelším hradem na světě,  
a s pulzujícím hospodářským centrem v srdci ba-
vorského chemického trojúhelníku. Otevření aka-
demického centra TUM Raitenhaslach v červnu 
2016 znamenalo realizaci perspektivní šance: 
prelátská budova bývalého kláštera je dnes 
akademickým think tankem na evropském úrovni  

a je zároveň reprezentativním místem pro konání 
mezinárodních seminářů, sympozií a kongresů, 
ale i místem pro studentské workshopy.

Raitenhaslach, první cisterciácký klášter starého 
Bavorska založený v roce 1146, zůstal šťastnou 
náhodou svým charakterem po více než 200 
let téměř nezměněn a klášterní kostel je se svým 
honosným vnitřním vybavením pravým klenotem 
bavorského baroka. Od roku 2003 je takzva-
ná prelatura kláštera v majetku města Burghau-
sen. V partnerství s mezinárodně renomovanou 
Technickou univerzitou Mnichov (TUM) se obci 
podařil skvělý vizionářský kousek: historická 
budova se mohla příkladně sanovat podle 
zákona na ochranu památek, byla vybavena 
nemodernější technikou, a byla tak připravena 
pro své nové využití.

Jako konferenční centrum je Akademické cent-
rum TUM Raitenhaslach otevřeno i externím fir-
mám. Regionální kořeny mezinárodní univerzity 
se tak staly v Raitenhaslachu živoucí skutečností. 

Bakalářský studijní program hospodářské 
inženýrství, energie a logistika je zaměřen  
na pracující v oblasti podnikové ekonomie nebo 
technické sféry, kteří vedle svého povolání usi-
lují o dosažení prvního stupně vysokoškolské-
ho vzdělání. Semináře se konají na výukových 
pobočkách Straubing, Hauzenberg a Tirschen-
reuth. Taktéž je možné studium na dálku z do-
mova pomocí videokonferencí. Celková doba 
studia je 11 semestrů, podle typu kvalifikace  
je možné zkrácení. Všechny studijní materiály 
jsou zprostředkovány na učební platformě po-
mocí výukových videí a online-aktivit, kdy si dobu 
výuky může účastník zvolit podle svých potřeb. 
Učivo se následně prohlubuje a procvičuje  
na společných seminářích.

Předpoklady pro přijetí: 
• ukončené střední odborné vzdělání  

a alespoň tři roky činnosti v  příslušném 
technickém nebo ekonomickém oboru 

• mistři, technici, odborní ekonomové (např. 
závěrečná zkouška na IHK)

• maturita na odborné vyšší škole 
• závěrečná zkouška na odborné nebo 

všeobecné vysoké škole

Obsah studia:
• základy inženýrské matematiky, elektro-

techniky, informatiky a podnikové ekono-
miky 

• rozhraní mezi technikou a podnikovou 
ekonomikou 

• soft skills, jako např. motivační a řídící tech-
niky 

• anglické jazykové moduly 
• specializace na jedno z těchto témat:
• energie nebo produkce & logistika

Další informace naleznete na: 
www.digitales-studieren.bayern

TUM Akademiezentrum Raitenhaslach
www.raitenhaslach.tum.de
Raitenhaslach 11 |  D-84489 Burghausen 
Tel. +49 (0) 89 289 26600 | raitenhaslach@tum.de

Koordination Landshut und Studienort Tirschenreuth
Karin Stieg
Tel. +49 (0) 871 506 495 | karin.stieg@haw-landshut.de

Studienort Hauzenberg
Andreas Scholz
Tel. +49 (0) 8586 3095 | andreas.scholz@haw-landshut.de

Studienort Straubing
Julia Terfehr
Tel. +49 (0) 9421 187 489 | julia.terfehr@haw-landshut.de
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SSpojení tradice  
s modernou/ 
věda/hospodářství.
Výměna vědeckých 
myšlenek 
v historickém 
prostředí.

Digitální studium 
při zaměstnání 
ve Straubingu, Hau-
zenbergu 
a Tirschenreuthu 
– projekt vysokých škol 
v Landshutu 
a Mnichově
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       Vysokoškolský 
   Region 
   Horní Falc
Perfektní kombinace kvalitního výzkumu, výuky a atraktivních volnočasových 
možností.

Atraktivní studijní nabídka, výhodné možnosti ubytování, rozmanité volnočasové 
aktivity a rozsáhlý kulturní program – tyto vlastnosti charakterizují vysokoškolský 
region Horní Falc. Jedna univerzita, dvě technické vysoké školy, jedna vysoká 
škola se zaměřením na aplikovaný management a jedna na katolickou církevní 
hudbu a hudební pedagogiku, a rovněž různá zařízení typu kampus, to vše 
nabízí zájemcům o studium široké spektrum vzdělávacích možností. Studijní 
zařízení v Horní Falci přitom mají vysokou prestiž na národním i mezinárodním 
poli. Například Univerzitní klinika Regensburg je na špičce mezi univerzitními kli-
nikami v Německu. Technické vysoké školy Regensburg a Amberg-Weiden dok-
ládají svou kvalitu pravidelným vysokým umístěním v hodnocení německých VŠ. 
Univerzita Regensburg zaujímá svým východo-západním směřováním centrální 
pozici, a plní tak funkci mostu mezi východní a západní Evropou. V Horní Falci 
aktuálně studuje kolem 36 000 studentů, což podtrhuje vysokou úroveň studia 
na zdejších vysokých školách. Právě menší zařízení jako Technologický kampus 
Cham nebo Zdravotnický kampus Bad Kötzting umožňují díky ne příliž velkému 
množství studentů v jednom kurzu individuální přístup. Dobré spojení vysokých 
škol s podniky se sídlem v regionu, jako jsou BMW, Siemens nebo Continental, 
navíc dovoluje sbírat praktické zkušenosti již během studia a později nastou-
pit rovnou do praxe. Kariérní centra vysokých škol přitom poskytují rozsáhlou 
podporu. Výhodné možnosti ubytování a moderně zařízené studentské koleje 
završují optimální studijní nabídku.

Ale Horní Falc neposkytuje pouze vzdělání, také nabídka volného času 
atraktivně doplňuje studentský život. Ať už je to Regensburg, Amberg, Cham 
nebo Weiden: všechna města Horní Falce si vás podmaní svou rozsáhlou gas-
tronomickou a kulturní nabídkou s mnoha festivaly, kluby a koncerty. Regensburg 
bývá často označován i jako město s největší hustotou hospod. Hornofalcký les 
a blízký Bavorský les se v létě i v zimě starají o neobyčejné strávení volného 
času díky svým cyklostezkám, sjezdovkám a turistickým trasám. Zvýhodněné 
studentské tarify na mnoha lokacích a akcích navíc umožňují že studium v Horní 
Falci je i přes vysoký životní standard stále finančně dostupné.           
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Universität Regensburg 
www.uni-regensburg.de
Universitätsstr. 31  | D-93053 Regensburg  
Tel. +49 (0) 941 943 01 | kontakt@uni-regensburg.de 

2018 / 19

HOCHSCHUL-
FÜHRER
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Počet studentů: 21 376 (ZS 2018/19)
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek:
57 bakalářských/59 magisterských  
(Master)/1 magister/8 státních zkoušek
Poplatky za studium: žádné
Studentský grant: 52 euro/semestr
Studentská jízdenka na semestr: 98 euro
Doba trvání semestru:
ZS od začátku října do konce března 
LS od začátku dubna do konce září 
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita České 
Budějovice, Západočeská univerzita  
Plzeň 

V prostoru ERDV (celkem více 
než 300 partnerských vysokých škol 
po celém světě), ERASMUS+, PROMOS, 
DAAD-východní partnerství, Bohemicum 
Nabídka cizích jazyků:
arabština, bosenština/chorvatština/
srbština, čínština, němčina jako cizí 
jazyk, angličtina, francouzština, finština, 
italština, japonština, jidiš, katalánština, 
korejština, novořečtina, holandština, 
polština, portugalština, rumunština, 
ruština, španělština, švédština, slo-
venština, slovinština, čeština, turečtina, 
maďarština 

Univerzita je mladou kampusovou uni-
verzitou na jižním okraji starého města 
Regensburgu. Založena byla v  roce 
1962, výukový provoz odstartoval 
v zimním semestru 1967/68.
Nejprve byla plánovaná jako regio-
nální univerzita, ale v  posledních de-
setiletích se „UR“ rozrostla do podoby 
mezinárodně renomovaného centra 
pro výzkum a výuku.
Univerzita Regensburg má velmi 
dobrou infrastrukturu a vedle své 
široké palety nabízených předmětů  

přesvědčuje i svým dobrým přístupem 
ke studentům.

Díky založení Univerzity a díky usíd-
lení nových, perspektivních podniků 
v  regionu, zažívá město Regensburg 
od poloviny 20. století nový roz-
mach a má dnes jednu z  nejvyšších 
měr produktivity v Německu. Staré 
město Regensburgu je od roku 2006 
součástí světového kulturního dědictví 
UNESCO.
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Instituty:
Leibnitzův institut pro výzkum východní 
a jihovýchodní Evropy (IOS), Bohemi-
cum, BAYHOST (Bavorské vysokoškol-
ské centrum pro střední, východní  
a jihovýchodní Evropu), Bavorsko-
česká vysokoškolská agentura, Euro-
paeum, Výzkumné centrum němčiny 
ve střední, východní a jihovýchodní 
Evropě, Škola pro graduované pro 
východoevropská a jihovýchodoev-
ropská studia.
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Studium a věda 
Univerzita Regensburg vytváří optimál-
ní podmínky pro zvyšování kvalifikace 
budoucích generací na jejich vědecké 
nebo náročné profesní cestě. Jako 
plnohodnotná univerzita spojuje je-
denáct fakult v  jednom kampusu: tato 
blízkost vytváří prostor pro komunikaci 
a spolupráci, podpořenou excelent-
ní infrastrukturou – jako například. 
jednou z  nejmodernějších univerzit-
ních knihoven Německa. Univerzita 
Regensburg nabízí momentálně ko-
lem 190 studijních předmětů z oblasti 
mezinárodních studijních programů, 
jazyků a literatury, politiky, filozofie, 
historie, hudby, umění, kultury a médií, 
teologie, vychovatelských věd, pe-
dagogiky, tělesné výchovy a sportu, 
hospodářských věd, práva, fyziky, ma-
tematiky, biologie, chemie, biochemie, 
farmacie, lékařství a psychologie.

Výzkum a jeho stěžejní body 
Univerzita Regensburg je největší  
a nejvýkonnější univerzitou  
ve východním Bavorsku a je tak-
též nadmíru úspěšná v  oblas-
ti přírodních a společenských věd. 
V  roce 2017 doložilo sílu svého 
výzkumu mimo jiné sedm zvláštních 
výzkumných oblastí přírodních  
a společenských věd podporo-
vaných Německou výzkumnou 
společností (DFG), šest graduačních 
programů financovaných DFG  
a rovněž devět tzv. grantů poskyto-
vaných společností European Research 
Council. Obzvláště je třeba vyzdvih-
nout přijetí Regensburského Institutu pro 
výzkum východní a jihovýchodní Evro-
py (IOS) do Leibnitzovy společnosti  
1. ledna 2017. Vysoký stupeň pro-
pojení mezi univerzitními i mimouni-
verzitními oblastmi výzkumu – i to je 
charakteristickým znakem Univerzity 
Regensburg.

Mezinárodní kontakty
Univerzita Regensburg byla založena 
v 60. letech minulého století s úkolem 
vytvořit most mezi východem a zápa-
dem, a i dnes se cítí povinna zacho-
vávat určitý stupeň internacionalizace. 
S více než 300 partnerskými vysokými 
školami na všech kontinentech přivítá 
v  kampusu každým rokem zhruba  
1 600 mezinárodních studentů a víc 
než 350 hostů z  výzkumu a vědy. 
Double Degree programy, osvědčené 
výměnné pobyty a široká doprovodná 
výuka cizích jazyků završují světovou 
nabídku Univerzity Regensburg.

Double Degree program na území 
ERDV
Německo-česká studia jsou dvouná-
rodním modularizovaným bakalářským 
studijním programem v  rozsahu šesti 
semestrů. Němečtí studenti mohou 
být přijati bez předchozích znalostí 
českého jazyka. 

První studijní rok stráví jak němečtí 
tak čeští studenti na své domovské 
univerzitě. Druhý studijní rok stráví 
němečtí studenti společně s  českými 
na Karlově univerzitě v  Praze.  
Ve třetím a posledním roce studují 
všichni studenti společně v Regensbur-
gu. Zvláštnosti: dvojí diplom (Bachelor 
of Arts/bakalář), integrovaný pobyt 
v zahraničí (dva semestry) integrovaná 
stáž o délce tří měsíců, získání fundo-
vaných znalostí češtiny až do úrovně 
UNIcert IV.
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OTH Regensburg 
www.oth-regensburg.de
Prüfeninger Straße 58 | D-93049 Regensburg 
Tel. +49 (0) 941 943 02 | poststelle@oth-regensburg.de 

OTH Regensburg (úplné označení: 
Východobavorská technická vysoká 
škola Regensburg, dříve Vysoká ško-
la Regensburg, příp. Odborná vyso-
ká škola) byla založena v  roce 1971 
jako Vysoká škola techniky, ekonomi-
ky a sociálních věd. Dnes je jednou 
z největších vysokých škol pro apliko-
vané vědy v Bavorsku.

Aplikovaný výzkum 
OTH Regensburg se profiluje 
především výzkumnými kooperacemi. 
Profesorský sbor pečuje o intenzivní 
pracovní vztahy s praxí. Partnery jsou 
průmyslové závody, hospodářské 
podniky a sociální zařízení. Výzkumné 
a transferové záměry jsou koordinová-
ny Institutem pro aplikovaný výzkum  
a hospodářskou kooperaci (IAFW) Vy-
soké školy Regensburg. Důraz se kla-
de obzvláště na tyto odborné oblasti: 
senzorika, bezpečnost IT, mikrosysté- 
mová technika a mikroelektronika, 
softwarové inženýrství, logistika a bio-
inženýrství. Aktivity OTH Regensburg 
jsou navázané na regionální a nadre-

gionální klastry. Probíhají strategická 
partnerství s  obcemi, hospodářskou 
sférou a vysokými školami, především 
Univerzitou Regensburg.

Centrum dalšího vzdělávání a zna-
lostního managementu (ZWW)
Akademické další vzdělávání probíha-
jící vedle vlastního zaměstnání vytváří 
vedle vědy a aplikovaného výzkumu 
třetí sloup nabídky Východobavorské 
technické vysoké školy Regensburg 
(OTH Regensburg). Účast na interdi-
sciplinárním Master-programu (M.A., 
MBA, M.Eng.) ukončeném závěrečným 
certifikátem nebo na (víkendovém) 
semináři otevírají nové možnosti pro-
fesního vývoje. Další vzdělávání při 
zaměstnání v  metropoli světového 
kulturního dědictví Regensburgu 
představuje uznávanou vysokou kvali-
tu vzdělání v půvabném prostředí.
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Počet studentů: 11 000
Počet bakalář/magistr/
státní zkouška: 31 bakalářských/ 
24 magisterských 
Poplatky za studium: 150 euro
(včetně studentské jízdenky na semestr)
Doba trvání semestru:
ZS od začátku října do poloviny února
LS od poloviny března do konce července 
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita České 
Budějovice, Západočeská univerzita 
Plzeň v regionu ERDV (celkem 168 
partnerských univerzit), ERASMUS

Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština,
italština, portugalština,
španělština, arabština,
čínština, japonština,
ruština, čeština,
němčina jako cizí jazyk
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ZWW je centrálním kontaktním mís-
tem pro podniky a zájemce o další 
vzdělávání. Centrum koordinuje 
školení interdisciplinárně v  souladu 
s praxí a vedle vlastních nabídek pos-
kytuje i ododborné poradenství pro  
rozvoj podnikového personálu a orga-
nizace.

Mezinárodní zaměření 
OTH Regensburg je osvědčenou plat-
formou pro studijní pobyt v zahraničí. 
Zhruba třetina studentů stráví 
v  průběhu studia delší studijní pobyt 
v  jedné ze 30 zemí. Příslušné kon-
takty zprostředkovává Akademická 
zahraniční katedra. Páteř zahraniční 
sítě tvoří smluvní vztahy s více než 150 
vysokými školami po celém světě.
Studující z  mnoha zemí obohacují 
studijní atmosféru na OTH Regens-
burg. Vysoká škola pečuje o rostoucí 
počet vztahů se zahraničními vysokými 
školami, firmami a s organizacemi. 

Stěžejním bodem přitom zůstávají 
výměnné studijní pobyty na dobu 
jednoho až dvou semestrů a/nebo 
praxe. Studijní programy European 
Business Studies a International Rela-
tions & Management předpokládají 
povinný pobyt v zahraničí. Stále větší 
počet absolventů vysoké školy Regens-
burg dále pokračuje ve svém studiu 
v zahraničí s cílem složení magisterské 
zkoušky nebo promoce. 
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Kontakty se zahraničními
vysokými školami se utužují
formou společných projektů,
vzájemným hostováním profesorů,
přednáškami a exkurzemi.
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OTH Amberg-Weiden 
www.oth-aw.de
Hetzenrichter Weg 15
D-92637 Weiden
Tel. +49 (0) 961 382 0
weiden@oth-aw.de 

Kaiser- Wilhelm-Ring 23
D-92224 Amberg
Tel. +49 (0) 9621 482-0
amberg@oth-aw.de 

Kampus
OTH Amberg-Weiden má svůj domov v  Horní 
Falci, její zeměpisná poloha ve středu Evropy 
je základem interkulturního myšlení a meziná-
rodního zaměření: OTH aktuálně spolupracuje  
s 52 partnerskými vysokými školami v 29 zemích. 
Obě vysokoškolská pracoviště mají živoucí kam-
pus, to nejlepší vybavení a optimální výukový 
poměr: o 3 100 studentů pečuje a podporuje je 
94 profesorů. Regionální a nadregionální eko-
nomika oceňuje absolventy jako kompetentní 
nástupce. V hodnocení VŠ se OTH Amberg-Wei-
den umisťuje pravidelně na předních místech.

 

Studium
Vysoká škola poskytuje na čtyřech fakultách 
(Strojírenství/environmentální technika, Elektro-
technika, Média a informatika, Hospodářské 
inženýrství a podniková ekonomika) portfo-
lio pro 37 studijních programů, které se opírá  
o aktuální technický a ekonomický vývoj. Studijní 
obory, které jsou jedinečné pro celé Německo, 
jako například patentové inženýrství, jsou v Am-
bergu doplněny o mechatroniku a digitální auto-
matizaci, informatiku pro průmysl 4.0, techniku 
plastů, elektrotechniku, informační techniku nebo 
výrobu médií a techniku médií. Pracoviště Wei-
den se profiluje mimo jiné lékařskou technikou 
a managementem obchodu a služeb. Na obou 
pracovištích jsou i nástavbové nabídky magis-
terského studia.
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Počet studentů: 3 100
Poplatky za studium: žádné
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek:
9 bakalářských/11 magisterských (pobočka 
Weiden)
12 bakalářských/5 magisterských 
(pobočka Amberg)
Studentský grant: 42 euro/semestr
Doba trvání semestru:
ZS od začátku října do poloviny března 
LS od poloviny března do konce září

Partnerské univerzity/
programy:
např. Jihočeská univerzita České 
Budějovice, Západočeská 
univerzita Plzeň v regionu 
ERDV (celkem 52 partnerských 
vysokých škol), ERASMUS
Nabídka cizích jazyků: 
angličtina, francouzština, italšti-
na, polština, ruština, španělština, 
čeština, němčina jako cizí jazyk 

Další vzdělávání na OTH Amberg-Weiden
Na Vysoké škole Amberg-Weiden je mnoho 
možností dalšího vzdělávání: pro pracující, sou-
kromé zájemce, osoby vracející se ke studiu, 
nebo i studenty, kteří chtějí dodatečně ke svému 
vzdělání získat další kompetence. V  nabídce 
jsou navíc i čtyři magisterské studijní programy 
v oblasti dalšího vzdělávání.

Spolupráce 
OTH Amberg-Weiden rozvíjí modely spoluprá-
ce s podniky a inovačními učebními centry, které 
garantují přímý transfer vědomostí a zkušeností 
mezi vědou a praxí.

Technologický kampus
Technologický kampus na Východobavorské 
technické vysoké škole Amberg-Weiden byl 
založen v  roce 2011 a spojuje všechny aktivity 
technologického transferu mezi vysokou ško-
lou a regionálním hospodářstvím. Základním 
úkolem je realizace výsledků aplikovaného 
vývoje pomocí technologické sítě pro transfer 
znalostí. Ústřední význam má přitom úzká spo-
lupráce vysokých škol s  místními korporacemi  
a hospodářskými aktéry regionu.

Nový studijní program: Od příštího zimní-
ho semestru můžeš na OTH Amberg-Weiden  
na pobočce Weiden studovat Physician Assis-
tance – lékařská asistence.
V zimním semestru 19/20 startuje na Východo-
bavorské technické vysoké škole Amberg-Wei-
den nový studijní program: Physician Assistance. 
Za složitým pojmem se skrývá vzdělání v oboru 
Lékařská asistence. V této oblasti je OTH pravým 
průkopníkem: v Německu je první státní vysokou 
školou, která nabízí tento bakalářský studijní 
program. Odborné portály hodnotí lékařskou 
asistenci jako trendové povolání se zvláštními 
vyhlídkami do budoucna – tzn. studium se záru-
kou pracovního místa.
Obzvláště velký důraz je kladen na praxi. Zhru-
ba 30 procent studia stráví studenti na klinikách, 
například. Klinikum St. Marien v Ambergu nebo  
na klinikách okresu Neustadt v  Horní Falci. 
Tam získají náhled do různých oblastí lékařské 
rutiny, například provoz na pohotovosti nebo  
na operačním sále. 
Physician Assistant ulehčí lékařům každodenní 
stres při práci na klinice, a přispěje tak enormně 
ke zkvalitnění péče o pacienty. Lékařští asistenti 
mohou převzít jak lékařské, tak administrativní 
úkoly jako například vedení dokumentace, or-
ganizaci vizity nebo řízení operací.
Tento v Německu relativně nový studijní program 
se doposud vyučoval pouze na soukromých vy-
sokých školách – často s vysokým školným.
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HSD Studienzentrum Regensburg 
www.hsd-sz-regensburg.de
Prüfeninger Str. 20 | D-93049 Regensburg  
Tel. +49 (0) 941 600 903 0 | kontakt@hsd-sz.de

Centrálně položené studiu v rodinné 
atmosféře
HSD Studijní centrum Regensburg se 
nachází přímo u idylického městského 
parku před branami starého města Re-
gensburgu a nabízí mnoho možností 
ubytování, obchodů a restaurací.
Stěžejním bodem Studijního centra je 
nabídka prakticky zaměřených studij-
ních programů, které je z  velké části 
možno studovat na „částečný úva-
zek“, a tím je vedle studia umožněn  
i nepřetržitý výkon vašeho povolání. 
Virtuální přednášky, studijní programy 
prezenční i na dálku, vysokoškolské 
certifikáty a osobní přístup – to vše 
jsou znaky individuálního, flexibilní-
ho a moderního studia. Malé studijní 
skupiny a individuální péče znamenají 
kvalitní výuku v osobní atmosféře.

 

Perspektivní studijní programy
v oblasti zdravotnictví 
Ve spolupráci s HSD Vysokou ško-
lou Döpfer poskytuje Studijní centrum 
bakalářské studijní programy B.Sc. 
Aplikovaná psychologie, B.Sc. Phy-
sician Assistance a B.A. Lékařská pe-
dagogika. Studijní programy B.Sc. 
Physician Assistance a B.A. Lékařská 
pedagogika lze studovat na částečný 
úvazek a jsou zaměřeny na zájem-
ce o  studium s  ukončeným odborným 
zdravotnickým vzděláním (např. zdra-
votní asistent, pečovatel/ka o nemoc-
né, fyzioterapeut, ergoterapeut apod.), 
kteří si dalším studiem chtějí zvýšit 
své šance na kariérní postup v oblas-
ti zdravotnictví. U přijímacího řízení  
na prezenční studium B.Sc. Aplikova-
ná psychologie hraje numerus clausus 
jenom podřadnou úlohu. Rozhodující 
je osobnost, motivace a komunikativní 
schopnosti uchazečů.
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Počet studentů: Všechna studijní 
pracoviště celkem: ca 500
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek:
3 bakalářské
Poplatky za studium:
Lékařská pedagogika: 390 euro/měsíc
Physician Assistance: 490 euro/měsíc
Aplikovaná psychologie: 599 euro/měsíc
Studentský grant: žádný
Doba trvání semestru:
ZS: od začátku září do konce února
LS: od začátku března do konce srpna 

Partnerské univerzity/
programy:
HSD Vysoká škola Döpfer
Nabídka cizích jazyků: 
angličtina
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Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik
www.hfkm-regensburg.de
Andreasstr. 9 |  D-93059 Regensburg 
Tel. +49 (0) 941 83009 0 | info@hfkm-regensburg.de

FA
CT

S
Počet studentů: 170
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek:
14 bakalářských/20 magisterských 
Poplatky za studium: žádné
Příspěvek na správní náklady:
150 euro/semestr
Doba trvání semestru:
ZS: od začátku října do konce března
LS: od začátku dubna do konce září
Partnerské univerzity/programy:
Německá akademická výměnná 
služba (DAAD), Lifelong learning
program (LLP), Erasmus +

Hochschule für angewandtes Management GmbH - Campus Neumarkt
www.fham.de
Dr.-Kurz-Str. 44  |  D-92318 Neumarkt 
Tel. +49 (0) 9181 298 54 0 | info@fham.de
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Počet studentů: dohromady 
všechna studijní 
pracoviště: ca 3 000
Studijní programy: podniková ekonomie 
(B.A./M.A.), podniková ekonomie se spe-
cializací na nemovitosti (B.A./M.A.), podni-
ková ekonomie se specializací na stavební 
management (B.A./M.A.), hospodářská 
informatika (B.Sc./M.Sc.) 
Studijní poplatky: 
395 euro/měsíc bakalář
495 euro/měsíc master 

Doba trvání semestru:
ZS: od poloviny září do poloviny března 
LS: od poloviny března do poloviny září
Partnerské univerzity/programy:
celkem 22 partnerských vysokých škol,
ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
Intenzivní kurzy, Summer Schools pro 
různé jazyky (varianty)
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Výzkum a věda 
Hlavní centrum zájmu Technologického kampu-
su Cham je výzkum, vývoj a věda na poli me-
chatronických systémů. Jedná se o široké spekt-
rum různých tematických oblastí mechatroniky, 
jako jsou mechatronická výrobní technika, robo-
tika, automatizační technika, rapid prototyping, 
simulační technika, na TC Cham je ale zastou-
peno i poradenství při přestavbě stávajících ob-
chodních modelů v rámci digitální transformace.

Vzdělávání a další vzdělávání 
Druhým pilířem vedle výzkumu a technologické-
ho transferu je věda. Výuka odstartovala 4. října 
2011 studijním bakalářským programem Me-
chatronika.
1. října 2018 začal bakalářský studijní program 
Mechatronika – zaměření na digitální výro-
bu, který nahradil dosavadní studijní program.  
Na základě zjištěných potřeb průmyslu odstar-
toval rovněž v  říjnu 2018 magisterský studijní 
program Mechatronické a kyber-fyzikální sys-
témy.

Koncept Technologického kampusu Cham se 
zakládá na spojení výzkumu, transferu tech-
nologií a výuky. Kooperace s  regionálními  
a nadregionálními podniky umožňuje odborně 
založené a na praxi orientované vzdělávání 
studentů. Toto vzdělávání probíhá formou 
bakalářského studijního oboru Mechatronika - 
digitální výroba a magisterského studijního pro-
gramu Mechatronické a kyber-fyzikální systémy 
a různých seminářů.
Kampus je důležitým impulzem pro region 
východního Bavorska. Výsledky výzkumu se zde 
transferují do inovačních procesů v podnicích.
Vedle výzkumu a výuky v  přímém kontak-
tu s  průmyslem hraje důležitou roli i další 
vzdělávání. 
Při plánování se klade zvláštní důraz  
na společnou, flexibilní a aktuální koordinaci 
s podniky. Provedená opatření jsou cíleně ušita 
na míru požadavkům zúčastněných podniků.

Technologie Campus Cham
www.th-deg.de/de/tc-cham
Badstr.21 |  D-93413 Cham 
Tel. +49 (0) 9971 99673 0 | info.tc-cham@th-deg.de | 
kompetenzzentrum@th-deg.de
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Kompetenční centrum pro výuku a další 
vzdělání zahraničních pečovatelů/
pečovatelek a pro přípravu na zdravot-
nická povolání 

Zdravotnický kampus Bad Kötzting je 
vedle kampusu Mariakirchen druhým 
kampusem Technické vysoké školy Deg-
gendorf, který se zabývá aplikovaným 
zdravotnickým výzkumem, vědou a rovněž 
vývojem trvale udržitelných struktur regio-
nální podpory zdravotnictví.

Výzkum a věda 
Úkolem Zdravotnického kampusu Bad 
Kötzting v  oblasti výzkumu a vědy je 
vytvoření konceptu, realizace a evaluace 
komunálního zdravotnického manage-
mentu v  regionu prevence Bad Kötzting. 
Rovněž probíhá vývoj, realizace a eva-
luace modelů a konceptů individuálního, 
podnikového a komunálního zdravotního 
managementu.

V  kampusu vznikají aplikované 
zdravovědné studijní programy a kurzy 
zakončené certifikátem a etablují se zde 
přeshraniční vztahy se zahraničními uni-
verzitami zaměřené na zdravotní vědy, 
především se Západočeskou univerzitou 
Plzeň.

Gesundheitscampus Bad Kötzting
www.th-deg.de/de/gesundheitscampus-bad-koetzting
Landshuter Straße 1b |  D-93444 Bad Kötzting 
Tel. +49 (0) 991 3615 746 | kompetenzzentrum@th-deg.de
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Gesundheitscampus Bad Kötzting

Technologie Campus Cham
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Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Betriebswirtschaft
Bachelorstudiengang Management in der Biobranche
Raum B.2.931a (2. Obergeschoss)
www.th-nuernberg.de
Badstraße 88 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf.  
Tel. +49 (0) 911 5880 3300 |  heide.schmid@th-nuernberg.de

FA
CT

S

Počet studentů: ca 13 000
Poplatky za studium: žádné
Doba trvání semestru:
ZS: 1. října až 14. března 
LS: 15. března až 30. září
Zařízení: 12 fakult, 9 začleněných institutů, 
3 externích institutů, 7 kompetenčních center
Partnerské vysoké školy: ca 160 part-
nerských vysokých škol po celém světě, 
z toho ca 80 partnerství s podporou 
v rámci vzdělávacího programu EU 
Erasmus
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Nabídka cizích jazyků:
Němčina jako cizí jazyk,
arabština, čínština, 
angličtina, francouzšti-
na, italština, japonština, 
norština, portugalština, 
polština, ruština, švédšti-
na, španělština, turečtina, 
maďarština

Technická vysoká škola Norimberk 
je se svými zhruba 13 000 studen-
ty jednou z  největších vysokých škol 
svého druhu v  celé Spolkové repu-
blice Německo. Rozvíjí nápady pro 
dnešní a zítřejší svět a zkoumá klíčové 
otázky naší společnosti. Jako jedna 
z nejaktivnějších ve výzkumné činnosti 
a jako třetí nejsilnější vysoká škola  
ze všech bavorských vysokých škol je 
TH Norimberk důležitým inovačním 
motorem pro metropolitní aglomeraci 
Norimberk a pěstuje skvělé kontakty 
s  hospodářskou sférou. Jako vysoká 
škola se 160 partnerskými vysokými 
školami z celého světa je aktivní i jako 
globální hráč.

Široká a na praxi orientovaná stu-
dijní nabídka se věnuje technickým, 
ekonomickým, společenským  
a tvůrčím výzvám naší doby a otvírá 
absolventům vynikající pracovní per-
spektivy. Dvanáct fakult nabízí akredi- 
tované bakalářské a magisterské stu-
dijní programy a rovněž kurzy dalšího 
vzdělávání pro pracující, nabídky 

ukončené závěrečnou zkouškou s cer-
tifikátem a také duální studijní varianty.

Studijní program Management
bio-branže
TH Norimberk poskytuje na svém de-
tašovaném pracovišti v Neumarktu in 
der Oberpfalz studijní program Ma-
nagement bio-branže. Tento studijní 
program nabízí zajímavou kombinaci 
ekonomiky, přírodních věd a techni-
ky a je zaměřen na sociální, ekono-
mickou a ekologickou udržitelnost. 
V  přírodovědně-technickém oboru 
se probírají základy biologie a bio-
chemie, jako i potravinářské chemie  
a technologie zpracování bioproduktů. 
V provozně-hospodářské části se pos-
tupuje od výpočtu nákladů a  výnosů 
přes podnikové daně až po mar-
keting a vedení podniku. Navíc 
se studenti zabývají biologickým 
zemědělstvím, bezpečností potravin  
a jejich technologiemi, řízením jakosti, 
otázkami dopadů za životní prostředí 
a bio etiketami.



 Vzdělání, kariéra,      
  vysoká kvalita života:
 V zemi vysokoškolských     
kampusů - v Horním Rakousku - je  
 všechno možné 
Horní Rakousko je vysloveně atraktivní vysokoškolský region s nabídkou těch 
nejlepších kariérních šancí a vysoké kvality života. Do Horního Rakouska jsou 
v rámci Upper Space zváni studenti z celého světa. Kampaň má namotivovat 
ty nejlepší absolventy hornorakouských vysokých škol, aby trvale zůstali 
ve spolkové zemi Horní Rakousko. Pod heslem LEARN-LIVE-WORK podporuje-
me tyto talenty, aby v Horním Rakousku absolvovali zajímavé studium, našli 
si zde zajímavé pracovní příležitosti a vybudovali si zde své sociální prostředí.
Kampaň je nastavena tak, aby dorazila ke studentům včas a vytvořila možnost 
dlouhodobého navázání odborníků na hospodářskou lokalitu Horní Rakousko.

Další informace najdete na: www.upperspace.study
nebo na Instagramu: upperaustriaspace

Studijní region Horní Rakousko má osm vysokých škol se širokou nabídkou stu-
dijních programů. Najdeš tu různé možnosti od hospodářských věd přes design 
médií nebo strojírenství až po studium fyzioterapie nebo medicíny. Nebo buď 
průkopníkem a studuj umělou inteligenci!

Co tedy dělat po maturitě?
SIM (Studijní informační veletrh) poskytuje přehled o různorodých nabídkách 
vzdělání a dává odpovědi na tuto otázku. Tento veletrh tě rovněž naladí na tvou 
další životní etapu vysokoškolského studenta. Na vlastní kůži zažiješ, co všechno 
ti studijní region Horní Rakousko nabízí, dostaneš autentickou ochutnávku stu-
dentského života a překvapivé pohledy do zdejšího vysokoškolského prostředí. 
Více informací najdeš také zde: sim.jku.at

Jak se dostanu na místo svého studia?
Díky velmi dobře vybavené dopravní infrastruktuře – ať už silniční nebo 
železniční – je studijní region Horní Rakousko velmi dobře dosažitelný veřejnými 
dopravními prostředky. I mezinárodní letiště Blue Danube Airport v Linci se nach-
ází v centru Horního Rakouska.

Co se tu dá ještě dělat?
Výhodná poloha v krajině pod Alpami nebo přímo v Alpách a mnoho jezer 
v bezprostřední blízkosti umožňuje širokou nabídku sportovních a volnočasových 
aktivit v létě i v zimě. Horní Rakousko má co nabídnou i v oblasti kulturní. 
Čeká tu na tebe velké množství muzeí, jako Ars-Electronica-Center, a množství 
festivalů, jako například každoročně se konající Klangwolke, Bubble Days nebo 
Pflasterspektakel.
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Johannes Kepler Universität Linz
www.jku.at
Altenberger Str. 69 | A-4040 Linz  
Tel. +43 (0) 732 2468 0 | studium@jku.at

JKU – více než 50 let výzkumu a vědy 
v Linci 
Univerzita Johannese Keplera v  Linci 
je v pohybu. Od svého založení dává 
JKU svými zde vyvinutými technolo-
giemi a inovacemi cenné impulzy pro 
vědu, ekonomiku a společnost. Kolem 
21 000 lidí studuje na nejatraktivnější 
kampusové univerzitě Rakouska, a přitom 
si mohou zvolit z více než 70 studijních 
oborů.
V  novém Linz Institute of Technology 
(LIT) se spojuje technická kompeten-
ce JKU. Zde se provádí především 
výzkum témat budoucnosti. Digitali-
zovaný průmysl zkouší nové prototypy  
v LIT Factory v rámci LIT Open Inno-
vation Center. Jako jedna z  prvních 
univerzit v Evropě nabízí i studium Arti-
ficial Intelligence.
Na School of Education se budoucí 
vyučující interdisciplinárně vzdělávají 
v  moderní pedagogice. A od podzi-
mu roku 2014 se dá na JKU – poprvé 
v  Rakousku – absolvovat studium 

lékařství systémem bakalář–magistr.
Ale na Keplerově univerzitě se jenom 
nezkoumá a nevyučuje. Vznikly také 
nové symboly: JKU Teichwerk, což je 
plovoucí kavárna na univerzitním ryb-
níku, a Somnium, vyhlídková platforma 
na věži TNF. Momentálně se zřizuje  
i nové učební centrum Learning Center 
a uvítací sál Kepler Hall. JKU tím získá-
vá další mnohem větší rozměr: atraktiv-
ní prostor k učení, práci a k žití pro své 
zaměstnance a studenty.

Více než 70 studijních oborů z oblas-
tí lékařství, práva, ekonomie, soci-
álních věd, pedagogiky, techniky  
a přírodních věd.

FA
CT

S

Počet studentů: ca 20 000
Poplatky za studium: žádné
Studijní příspěvek: příspěvek do rakouského 
sdružení studentů: 20,20 euro za semestr 
(variabilní)
Doba trvání semestru:
ZS od začátku října do konce ledna
LS od začátku března do konce června
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita České 
Budějovice, Západočeská univerzita Plzeň 
v regionu ERDV (celkem kolem 300 part-
nerských vysokých škol), ERASMUS +

Nabídka cizích jazyků:
němčina jako cizí jazyk, 
angličtina, francouzština,
španělština, italština, 
čínština,
ruština, čeština
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Kunstuniversität Linz- Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung
www.ufg.at
Hauptplatz 6  | A-4020 Linz 
Tel. +43 (0) 732 7898 0 | studienoffice@ufg.at

Univerzita pro uměleckou a průmyslovou 
tvorbu Linec (Umělecká univerzita Li-
nec) je vzdělávací instituce zaměřená 
na budoucnost pro více než 1 100 
studentů se zhruba 200 absolventy  
za rok.

Se svou rozmanitou studijní nabídkou 
a zaměřením zaujímá zvláštní postave-
ní v německy mluvících zemích i mimo 
ně. Díky různorodosti studijních oborů 
se daří vytvořit most mezi svobodným 
uměním a aplikovanou tvorbou, mezi 
uměleckou kreací a vědeckým výzku-
mem. Jedinečná je tu rodinná atmo- 
sféra a osobní přístup. Umělecká uni-
verzita Linec má své instituční kořeny 
v Umělecké škole města Linec založené 
v roce 1947, která se v roce 1973 sta-
la vysokou školou, a v roce 1998 byla 
nakonec povýšena na univerzitu.
Její založení bylo výrazem vědomého 
kulturně-politického vymezení se 
vůči  předchozí době nacismu. O tom 
svědčí především důraz na základní 
hodnoty svobody umění a výzkumu, 
přihlášení se k  umělecké moderně, 

případně k současné umělecké tvorbě, 
a zasazení této nové instituce do pro-
storu mezi svobodné umělecké tvoření 
a aplikovanou, vědecky orientovanou 
tvorbu. Tyto hodnoty tvoří i nadále 
základ pro zásadní sebeuvědomění 
Umělecké univerzity Linec. Od 1. led-
na 2004 je univerzita podle nového 
zákona o univerzitách z  roku 2002 
právnickou osobou podle veřejného 
práva, a je tedy v maximální míře sa-
mostatná.

Věda a výzkum 
Věda, výzkum a umělecký vývoj se 
seskupují kolem tří profilových pilířů, 
které tvoří rostoucí a houstnoucí síť 
v rámci celé univerzity.

Intermedialita 
V souvislosti s rozvojem digitálních mé-
dií jako uměleckých tvůrčích prostředků 
se v poslední době „stará“ média opět 
dostávají do hry.

 
 

FA
CT

S

Počet studentů: 1 200
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státní zkoušky:  
12 bakalářských/14 magisterských/1 
diplomované studium výtvarné umění, PhD
Poplatky za studium: žádné
Studijní příspěvek pro občany EU a 
zvýhodnění pro studenty ze třetích zemí 
během doby jejich řádného studia plus dva 
semestry.
Příspěvek do rakouského sdružení studentů 
je nyní 20,20 euro/
semestr a platí jej všichni studenti

Doby trvání semestru:
ZS od začátku října do konce 
ledna 
LS od začátku března do konce 
června
Partnerské univerzity/
programy:
66 partnerství v rámci programu 
ERASMUS+,
7 bilaterálních partnerství 
Nabídka cizích jazyků:
Kurzy němčiny 
pro studenty nehovořící 
německy 
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V  rámci univerzity je „horizontálně“ 
stanoven cíl zprostředkování kompe-
tencí v oboru médií pro všechny stu-
dijní obory, „vertikálně“ je to zajištění, 
případně dosažení mezinárodní 
prestiže ve speciálních, již nyní velmi 
úspěšných studijních programech.

Prostorové strategie 
Na základě výborného odborného 
vzdělání v jednotlivých studijních obo-
rech jako je architektura včetně urba-
nistiky, Industrial Design/Scionic nebo 
„prostorové a designové strategie“ 
se velký důraz klade na dodatečné 
zprostředkování průřezových kom-
petencí. Staré hranice mezi předměty 
jsou již dlouho přebytečné, protože 
oblasti budoucích povolání pro absol-
venty univerzity budou vyžadovat větší 
přehled a flexibilitu.

Umělecko-vědecký výzkum
Na Umělecké univerzitě Linec se pod 
jednou střechou spojují umělecká pra-
xe a vědecký výzkum. Proto jsou zde 
obzvláště dobré předpoklady pro in-
tenzivní zkoumání metodiky, transferu 
znalostí a zprostředkování problema-
tiky mezi vědou a uměním.

Četné projekty, například digitální
magazín „splace“, který ukazuje 
různé verze příspěvků podle toho, 
zda držíte tablet vodorovně, 
nebo svisle. Vedle řádného 
studia se zde nabízejí 
i univerzitní akce a kurzy.
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Anton Bruckner Privatuniversität 
www.bruckneruni.at
Hagenstraße 57 | A-4040 Linz 
Tel. +43 (0) 732 70 1000 260 | studium@bruckneruni.at

Univerzita Antona Brucknera je jed-
nou ze šesti rakouských vysokých škol  
se zaměřením na hudbu a výtvar-
né umění a jednou ze čtyř univerzit 
přímo v  Linci. 850 studentů ze všech 
částí světa vyučuje na Brucknerově 
univerzitě 220 profesorů a pedagogů 
kteří jsou celosvětově renomovanými 
umělci, vědci a pedagogy.

Hudba, tanec a činohra 
Studijní nabídka zahrnuje ve- 
dle klasických instrumentálních  
a instrumentálně-pedagogických studií 
a zpěvu i starou hudbu, jazz, skladbu, 
dirigování, současný tanec, činohru, 
zprostředkování hudby a elementární 
hudební pedagogiku.
Všechny studijní programy jsou 
ukončeny mezinárodně uznávaným 
akademickým titulem Bachelor  
of Arts (BA) a Master of Arts (MA). 
Předpokladem pro studium na sou-
kromé Univerzitě Antona Bruckne-
ra je přijímací, popřípadě talentová 
zkouška.

Zvláštnost: umění a pedagogika
Úzké spojení uměleckých a umělecko-
pedagogických bakalářských studií 
na Brucknerově univerzitě umožňuje 
studentům paralelní ukončení dvou stu-
dijních zaměření.

Různorodé profesní oblasti 
Absolventi Brucknerovy univerzity 
stojí jako sólisté na jevištích mezi-
národních koncertních domů, hrají 
v  renomovaných orchestrech, působí  
na divadelních scénách i na  mezi-
národní taneční scéně a pracují jako 
pedagogové v  hudebních školácha  
a na univerzitách.

Studium a profesní praxe 
V  mnoha projektech a v  rámci spo-
lupráce s  dalšími organizacemi se 
studenti seznamují již velmi brzo 
s  uměleckou a pedagogickou praxí. 
Brucknerova univerzita obohacu-
je kulturní život Horního Rakouska 
pořádáním kolem 500 koncertních 
akcí a inscenací ročně, a umožňuje tak 
studentům vyzkoušet si své dovednosti.

FA
CT

S

Počet studentů: 850
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státní zkoušky:
13 bakalářských a 12 magisterských studií 
(umělecké a umělecko-pedagogické)
Předpoklady pro studium:
Přijímací a talentové zkoušky
Poplatky za studium: 363,36 euro  
za semestr + příspěvek do rakouského 
sdružení studentů
Doba trvání semestru:
ZS: od začátku října do konce února
LS: od začátku března do konce září

Partnerské univerzity/
programy:
více než 80 partnerských 
vysokých škol v rámci 
výměnného programu EU 
ERASMUS+
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Katholische Privat-Universität Linz
www.ku-linz.at
Bethlehemstr. 20 | A-4020 Linz  
Tel. +43 (0) 732 784293 | office@ku-linz.at

Dějiny KU Linec
Historicky vzato je Katolická soukromá univerzi-
ta Linec nejstarší vysokou školou v Linci. Již více 
než 300 let se zde provozuje teologie. Instituce 
byla akreditována v roce 2000 jako první sou-
kromá univerzita v Rakousku. V roce 2015 byla 
nově zřízena Fakulta filozofie a uměleckých 
věd, čímž byla trvale rozšířena studijní nabídka. 
Všechny nabízené studijní programy v oborech 
Teologie, Filozofie a Kulturní studia jsou státně 
akreditované a uznávané po celé Evropě.

Dialog mezi tradičními dějinami a otázkami 
přítomnosti 
Stejně jako budovy univerzity ztělesňují subtilní 
architektonickou transpozici starobylé barokní 
stavby a novostavbu z 80. let minulého století, 
tak i univerzita podporuje dialog mezi tradičními 
dějinami a otázkami současnosti. Více než 30 
vědeckých pracovníků a pracovnic vyučuje 
teologické, filozofické a kulturně-vědní dis- 
ciplíny: biblické vědy, křesťanskou sociální vědu, 
fundamentální teologii a dogmatiku, katechis-
mus, náboženskou pedagogiku a pedagogiku, 
církevní dějiny a patrologii, církevní právo, litur-

gickou vědu a sakramentální teologii, morální 
teologii, pastorální teologii, teoretickou filozofii, 
praktickou filozofii/etiku, dějiny filozofie, dějiny 
a teorii umění, dějiny a teorii architektury, umění 
v současných kontextech a média.
Specifikem univerzity je studijní zaměření  
na ekonomiku – etiku – společnost, lékařskou 
a konzumní etiku, Institut pro křesťanské sociální 
vědy, interdisciplinární dialog oborů a rovněž 
osobní atmosféra.
Veřejně přístupná knihovna je třetí největší v Lin-
ci a vyznačuje se obsahově širokým spektrem 
odborné literatury. Univerzita jako místo teologi-
ckého, filozofického a kulturně-vědního výzku-
mu a nauky vytváří duchovně vědecké centrum 
Horního Rakouska, kde se konají i přednášky, 
sympozia a výstavy pro širokou veřejnost.

FA
CT
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Počet studentů: ca 450
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státní zkoušky: 15 studijních 
zaměření ze 3 oborů na 2 fakultách 
Poplatky za studium: 363 euro/semestr
Studijní příspěvek: žádný 
Doba trvání semestru:
ZS: od začátku října do začátku února 
LS: od začátku března do začátku července
Partnerské univerzity/programy:
např. Jihočeská univerzita České Budějovice 
v regionu ERDV (celkem 20 partnerských 
vysokých škol), ERASMUS+
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Nabídka cizích 
jazyků:
latina, řečtina,  
hebrejština
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FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH
www.fh-gesundheitsberufe.at
Semmelweisstraße 34/D3 | A-4020 Linz
Tel. +43 (0) 50 344 0000 | office@fhgooe.ac.at  

Na odborné vysoké škole pro zdravotnická 
povolání Horního Rakouska studují na několika 
regionálních pobočkách budoucí zdravotničtí 
profesionálové studijní programy ukončené 
mezinárodními akademickými tituly, po jejichž 
absolvování se nabízí velmi dobré profesní vy- 
hlídky.

Dějiny a založení 
Již mnoho let poskytují hornorakouské nemoc-
nice vysoce kvalitní vzdělání ve významných 
lékařsko-technických profesích a v oboru Porod-
ní asistence. S myšlenkou spojit tyto obory pod 
jednu střechu byla v roce 2010 založena Vysoká 
škola pro zdravotnická povolání Horní Rakousko 
(FH Gesundheitsberufe OÖ) - zřizovateli jsou: 
Hornorakouský zdravotní holding (Gesundheits-
holding GmbH) Keplerova univerzitní klinika/
KUK a Společnost hornorakouských řádových 
nemocnic GmbH/OSKG. Aktuálně je v  Hor-
ním Rakousku k  dispozici osvědčené vzdělání 
v oblasti zdravotnictví ukončené mezinárodními 
akademickými vysokoškolskými tituly.
Harmonizací s  evropským systémem 
bakalářského a magisterského studia a srov-
natelností studijních závěrečných zkoušek je 

zaručena mezinárodní konkurenceschopnost 
absolventů. Díky úzkému napojení všech studij-
ních programů na potřeby nemocnic zřizovatelů 
a optimálnímu spojení teorie, praxe a výzkumu 
je umožněno odborné a vědecky fundované stu-
dium s vysokou orientací na praxi. Ve strategii je 
pevně zakotvena i mezinárodní síť a úzká spolu-
práce výzkumu a výuky. 
Výzkum je přitom zaměřen na oblast podpory 
zdraví, prevence a asistujících technologií.

Studenti mají k dispozici osm bakalářských stu-
dijních programů, dva magisterské programy, 
jeden magisterský vzdělávací kurz a šest akade-
mických kurzů dalšího vzdělávání v oblasti péče.

V bakalářských studijních oborech prezenčního 
studia a také v  magisterských oborech a kur- 
zech při zaměstnání se studenti připravují  
na vysoké požadavky v  oblasti zdravotnic- 
tví. Získávají potřebné odborně metodické, 
sociálně komunikační a vědecké kompetence. 
Jejich prohloubení a rozšíření umožňuje studium 
v zahraničí i profesní stáže. Absolventi tak mo-
hou po studiu nastoupit přímo do svého zdravot-
nického povolání.

FA
CT

S Doba trvání semestru:
ZS: od poloviny září do poloviny/do konce 
února 
LS: polovina/konec února do poloviny září
Partnerské univerzity/programy:
ERASMUS +
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Počet studentů: ca 1 000
Počet bakalářských/magisterských oborů:
8 bakalářských/2 magisterské/7 studijních 
programů (Poplatky za studium a poplatek  
za magisterský vzdělávací kurz Vysokoškolská 
didaktika pro zdravotnická povolání)
Studijní příspěvek: 363,36 euro/semestr
Příspěvek do rakouského sdružení studentů: 
20,20 euro/semestr (variabilní)

Vysoká škola pro zdravotnická povolání 
Horní Rakousko nabízí na čtyřech různých 
pobočkách v Linci tyto studijní programy:

• na Med Campus VI: bakalářské studijní pro-
gramy: biomedicínská analytika, logopedie, fy-
zioterapie, radiologická technologie, zdravotní 
péče a magisterský studijní program Applied 
Technologies for Medical Diagnostics
• na kampusu Zdravotnictví na Řádové kli-
nice Linec – Elisabethinen: bakalářské stu-
dijní programy: dietologie a zdravotní péče 
• na Med Campus V bakalářský studijní pro-
gram Porodní asistentka 
• na Neuromed kampusu kurzy dalšího 
vzdělávání v oblasti pečovatelství 

Med Campus VI. (Kepler Universitätsklinikum)
Paula Scherleitner Weg 3 |  A-4021 Linz
Tel. +43 (0) 50 344 21111

Med Campus V. (Kepler Universitätsklinikum)
Krankenhausstraße 26 – 30 |  A-4020 Linz
Tel. +43 (0) 50 344 24111

Campus Gesundheit am Ordensklinikum 
Linz- Elisabethinen
Elisabethstraße 15 – 19 |  A-4030 Linz
Tel. +43 (0) 50 344 22111

Neuromed Campus (Kepler Universitätsklinikum)
Niedernharterstraße 20 |  A-4020 Linz
Tel. +43 (0) 50 344 23111

FA
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www.fh-gesundheitsberufe.at
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Počet studentů: ca 120
Počet bakalářských oborů: 1
Poplatky za studium:
363,36 euro/semestr 
Studentský příspěvek: příspěvek do rakouského 
sdružení studentů 20,20 euro/semestr (variabilní)

Vysoká škola pro zdravotnická povolání Horní Rakous-
ko nabízí ve Zdravotnickém kampusu při nemocnici 
Milosrdných sester Ried bakalářský studijní program 
Zdravotní péče.

Campus Gesundheit am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Ried
www.fh-gesundheitsberufe.at
Schlossberg 1 |  A-4910 Ried im Innkreis 
Tel. +43 (0) 50344 42511

FA
CT

S

Počet studentů: 440 
Počet bakalářských oborů: 4
Poplatky za studium: 
363,36 euro/semestr
Studentský příspěvek: 
příspěvek do rakouského sdružení  
studentů: 20,20 euro/semestr (variabilní)

Vysoká škola pro zdravotnická povolání Horní Rakous-
ko nabízí ve Zdravotnickém kampusu při Zemské ne-
mocnici (LKH) Steyr tyto bakalářské studijní programy: 
biomedicínská analytika, fyzioterapie, radiologická 
technologie a zdravotní péče.

Campus Gesundheit am LKH Steyr
www.fh-gesundheitsberufe.at
Sierninger Str. 170 |  A-4040 Steyr 
Tel. +43 (0) 50 344 2111, 26211, 27211
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Studentů: ca 180
Počet bakalářských oborů: 1
Poplatky za studium: 
363,36 euro/semestr 
Studentský příspěvek: příspěvek 
do rakouského sdružení studentů 
20,20 euro/semestr (variabilní)

Vysoká škola pro zdravotnická povolání Horní Rakous-
ko nabízí ve Zdravotnickém kampusu při Klinice Salz-
kammergut Vöcklabruck bakalářský studijní program 
Zdravotní péče.

Počet studentů: 260 
Počet bakalářských programů: 2
Poplatky za studium: 
363,36 euro/semestr
Studijní příspěvek: 
příspěvek do rakouského sdružení 
studentů: 
20,20 euro/semestr (variabilní)

Vysoká škola pro zdravotnická povolání Horní Ra-
kousko nabízí ve Zdravotnickém kampusu při Klinice 
Wels-Grieskirchen bakalářský studijní program Fyziote-
rapie a Zdravotní péče.

FA
CT

S

Campus Gesundheit am Salzkammergut-
Klinikum Vöcklabruck
www.fh-gesundheitsberufe.at
Dr.-Wilhelm-Bock-Straße 1
A-4840 Vöcklabruck 
Tel. +43 (0) 50344 42411

Campus Gesundheit am Klinikum Wels
www.fh-gesundheitsberufe.at
Grieskirchner Str. 34 |  A-4600 Wels 
Tel. +43 (0) 50344 42411
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FH OÖ Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien
www.fh-ooe.at/campus-hagenberg
Softwarepark 11 |  A-4232 Hagenberg  
Tel. +43 (0) 50804 20 | info@fh-hagenberg.at

Studium na Fakultě informatiky, 
komunikace a médií 

V  centru Softwareparku Hagenberg, mezi 
mnoha IT firmami a výzkumnými institucemi, se 
nachází Kampus Hagenberg Odborné vyso-
ké školy Horní Rakousko, jejíž studijní nabídka 
je zaměřena na všechny zájemce, kteří chtějí 
udělat kariéru v  oborech Informatika, Média 
a Komunikace. Rozmanitá nabídka zahrnuje 
aktuálně osm bakalářských a magisterských stu-
dijních programů, které je možno částečně ab-
solvovat i při zaměstnání a v anglickém jazyce. 
Předává se zde know-how ve vývoji softwaru  
a rovněž v oblasti aplikací, her, webů a embed-
ded systems design, animací, online médií, IT 
security a mnoha dalších.

Studenti profitují z  vysoké provázanosti s  praxí 
během studia, z dobrého zasíťování do ekono-
miky, průmyslu a výzkumu i z možnosti absolvo-
vat praxi a semestr také v zahraničí.
Tato top vybavená odborná vysoká škola ne-
nabízí pouze moderní posluchárny a kampu-

sové laboratoře, ale k  dispozici jsou i speciál-
ní zařízení, jako je biolaboratoř, audiostudio  
a filmové studio s greenboxy. V kampusu Ha-
genberg jsou navíc skvělé možnosti bydlení  
a pestrá nabídka k trávení volného času.

Research Center Hagenberg
Odborná vysoká škola Horní Rakousko kampus 
Hagenberg se rovněž věnuje výzkumu a vývo-
ji, konkrétně tématům informatika, komunikace  
a média. 

Výzkumní pracovníci pracují na inovačních 
řešeních pro digitální budoucnost v rámci těchto 
stěžejních oblastí:

FA
CT

S

Počet studentů: 1 581
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státních zkoušek: 
8 bakalářských/12 magisterských 
Poplatky za studium: 363,36 euro
Studijní příspěvek: příspěvek do rakouské-
ho sdružení studentů: 20,20 euro/semestr 
(variabilní)
Doba trvání semestru: 
ZS od začátku října do konce ledna 
LS od začátku března do konce června 
(u studijních kurzů při zaměstnání  
a na jiných fakultách může být  
příp. jinak)

Fo
to

 H
ag

en
be

rg
 ©

 F
H

 H
or

ní
 R

ak
ou

sk
o

Partnerské univerzity/
programy:
140 partnerských vy-
sokých škol ve více než 
45 zemích po celém 
světě 
Nabídka cizích jazyků:
anglické studijní
nabídky, individuální 
jazykové kurzy

• Informační a komunikační systémy
• Mediální a znalostní technologie
• Softwarové technologie a aplikace
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Studium na Fakultě lékařské techniky a apliko-
vaných sociálních věd:
Fakulta lékařské techniky a aplikovaných sociál-
ních věd je rozdělena do tří úseků - departmentů, 
a v  každém z  nich se spojují příslušné studijní 
nabídky a výzkumná práce:

Department Zdravotnický, sociální a veřejný 
management:
Výuka a výzkum, který odpovídá na ekonomi-
cké a organizační výzvy v oblasti zdravotnictví, 
sociální práce a na výzvy ve veřejném sektoru. 
Department Sociální práce:
Výuka a výzkum, který odpovídá na společenský 
vývoj v oblasti zdravotnictví, sociální práce, od-
borné zacházení s  klienty, pacienty a s jinými 
zákazníky. 
Department Lékařské technologie:
Výuka a výzkum, který obsluhuje poptávku  
po technických zařízeních a lékařských produk-
tech a jejich registraci ve zdravotní a sociální 
oblasti. Ve středu zájmu je přitom vývoj, výro-
ba a registrace lékařských technických přístrojů 
pro prevenci, diagnózu, terapie, rehabilitace  
a pečovatelství (home care).

Research Center Linz
Ústředním bodem výzkumu a vývoje na VŠ Hor-
ní Rakousko v Linci je člověk. 
ÚSTŘEDNÍ TÉMATA: aplikované sociální vědy, 
život ve stáří, lékařská technika.

FH OÖ Fakultät für Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften Linz
www.fh-ooe.at/campus-linz
Garnisonsstr. 21 |  A-4020 Linz  
Tel. +43 (0) 50804 50 | info@fh-linz.at

FA
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Počet studentů: 817
Počet bakalářských/ma-
gisterských oborů/státních 
zkoušek: 4 bakalářské/
4 magisterské 
Poplatky za studium: 
363,36 euro
Studijní příspěvek: příspěvek 
do rakouského sdružení 
studentů: 20,20 Euro/ 
semestr (variabilní)

Doba trvání semestru: 
ZS od začátku října do konce ledna 
LS od začátku března do konce 
června 
Partnerské univerzity/programy: 
kolem 120 partnerských vysokých škol 
ve více než 40 zemích, ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků: 
anglické studijní nabídky, 
individuální jazykové kurzy
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Počet studentů: 1 368
Počet bakalářských/magisterských oborů/
státních zkoušek: 6 bakalářských/
6 magisterských 
Poplatky za studium: 363,36 euro
Studijní příspěvek: příspěvek do rakouské-
ho sdružení studentů: 20,20 euro/semestr 
(variabilní)
Doba trvání semestru: 
ZS od začátku října do konce ledna 
LS od začátku března do konce června 
Partnerské univerzity/programy:
kolem 130 partnerských univerzit ve zhruba 50 
zemích celého světa, ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků: anglické studijní pro-
gramy, individuální jazykové kurzy

Studium na Fakultě ekonomiky a managemen-
tu
Ať už pracujete na zviditelnění značky nebo 
vytváříte výrobní procesy, vyvíjíte nové „ma-
nagement tools“ nebo digitalizované dopravní 
sítě či chcete být krok před konkurencí pomocí 
Big Data, kampus Steyr poskytuje všem, kteří 

chtějí odstartovat svou mezinárodní manažer-
skou kariéru a vytvářet digitální svět zítřka, 
12 mezinárodních inovačních bakalářských  
a magisterských studijních programů. Tematické 
zaměření je Controlling and Finance, Marketing 
and Sales, Production, Logistika, Digital Busi-
ness nebo Proces Management and Business 
Intelligence. Hodně studentů ze Steyru využívá 
rovněž globální síť, absolvují studium Dou-
ble-/-Triple-Degree, studují v anglickém jazyce 
a sbírají zkušenosti během semestru stráveného 
v zahraničí. 
Od podzimu 2019 je nově otevřen kampus:  
jedná se o architektonicky povedené dílo ležící 
přímo u vody, jehož tři kampusové budovy o 
rozloze 13 300 m² nabízí ještě více místa pro 
studium a výzkum. 

Research Center Steyr
Více než 100 profesorů a vědeckých pracovníků 
provádí výuku a výzkum v  mezinárodně vy-
soce hodnocených studijních programech  
a výzkumných skupinách s těmito tématy:

• Controlling, účetnictví a finanční manage-
ment 

• Digital Business
• Global Business Management
• Logistikum
• Production und Operations Management
• Kompetenční obor podpory základních 

klinických procesů 
• Kompetenční obor Digitální transformace

FH OÖ - Fakultät für Management
www.fh-ooe.at/campus-steyr
Wehrgrabengasse 1-3  |  A-4400 Steyr 
Tel. +43 (0) 50804 30 | office@fh-steyr.at
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Počet studentů: 2 107
Počet bakalářských/magisterských oborů/
státních zkoušek: 
14 bakalářských/15 magisterských 
Poplatky za studium: 363,36 euro
Studijní příspěvek:
příspěvek do rakouského sdružení studentů: 
20,20 euro/semestr (variabilní)
Doba trvání semestru:
ZS od začátku října do konce ledna
LS od začátku března do konce června 
Partnerské univerzity/programy:
Více než 100 partnerských vysokých škol 
po celém světě, ERASMUS+‚ dva programy 
Double-Degree
Nabídka cizích jazyků: anglické studijní pro-
gramy, individuální jazykové kurzy

Studium na Fakultě techniky a aplikovaných 
přírodních věd
Odborné technické studium ve Welsu nabí-
zí kvalitní akademické vzdělání s  orientací  
na praxi s pevnou dobou studia. Všechny studijní 
instituce ve Welsu jsou ukončeny mezinárodně 
uznávanou závěrečnou zkouškou. Odborná vy-
soká škola Horní Rakousko kampus Wels patří 
k těm nejmodernějším technickým vysokým ško-
lám.

Research Center Wels
Stejně jako ve vědních oborech, tak i v oblasti 
výzkumu, klade fakulta Odborné vysoké školy 
ve Welsu velký důraz na praxi. Vědecká kvalita 
výzkumných projektů je vysoká a odpovídá me-
zinárodním standardům.

Těžiště výzkumu spočívá v těchto šesti oblastech:

• Automatizační technika a simulace
• Bioenergie a potravinářská technologie
• Energie a životní prostředí
• Inovační a technologický management
• Měřicí a zkušební technika
• Materiálová a výrobní technika

FH OÖ - Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften
www.fh-ooe.at/campus-wels
Stelzhamerstr. 23 |  A-4600 Wels 
Tel. +43 (0) 50804 40 | info@fh-wels.at
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Počet studentů: 1 650
Počet bakalářských/magisterských oborů/
státních zkoušek:
6 učitelských studií, kvalifikace na Bachelor  
of Education a Master of Education
Poplatky za studium: žádné
Studijní příspěvek:
příspěvek do rakouského sdružení studentů: 
20,20 euro/semestr (variabilní)
Doba trvání semestru: 
ZS od začátku října do poloviny února 
LS od poloviny/konce února do začátku 
července 
Partnerské univerzity/programy:
např. Pražská univerzita, Jihočeská univerzita 
České Budějovice v regionu ERDV (celkem 70 
partnerských vysokých škol), ERASMUS +
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština na úrovni vzdělání 
druhého stupně

Studijní nabídky 
Na Vysoké škole pedagogické Horní Ra-
kousko (PH OÖ) se nabízejí studijní progra-
my (bakalářská studia, magisterská studia)  
za účelem vzdělání učitelů pro oblast prvního 
stupně a druhého stupně (ve spolupráci s deví-
ti dalšími vysokými školami) a rovněž vzdělání 
učitelů pro profesní pedagogiku.

Další vzdělávání a rozvoj škol 
Nepřetržitý vývoj v profesní pedagogické oblas-
ti vede ke kontinuálním změnám požadavků na 
učitele. Náš tým chce proto různými nabídkami 
podpořit důležité další vzdělávání v tomto povo-
lání a rovněž rozvoj škol. Nabízíme individuální 
vzdělávání jak pro jednotlivce, tak i pro školy. 

Výzkum
Vysoká škola pedagogická Horní Rakousko 
provádí vědecký profesní oborový vývoj  
a výzkum ve čtyřech oblastech:
• učební a výukový výzkum
• vzdělávání učitelů
• rozvoj škol a školní systém 
• odborná didaktika 

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
www.ph-ooe.at
Kaplanhofstr. 40  |  A-4020 Linz 
Tel. +43 (0) 732 7470 0 | office@ph-ooe.at
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Počet studentů: 1 431
Počet bakalářských/magisterských oborů/
státních zkoušek:
bakalářské: 2 učitelské (závěrečná zkouška: 
Bachelor of Education: učitelství na prvním 
stupni, učitelství na druhém stupni), a studium 
elementární pedagogiky
magisterské: učitelství na prvním stupni, 
dále 8 magisterských oborů v rámci dalšího 
vzdělávání (+1 doktorandské studium)
Studijní poplatky: žádné 
Příspěvek do rakouského sdružení studentů: 
20,20 euro za semestr (variabilní)
Doba trvání semestru: 
ZS: od začátku října do konce ledna;
LS: od poloviny/od začátku března do konce 
června 
Partnerské univerzity/programy:
např. Vysoká škola technická a ekonomická 
České Budějovice v regionu ERDV (celkem 70 
partnerských vysokých škol), ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
angličtina a další cizí jazyky v rámci sekundár-
ního vzdělání, kurzy němčiny pro zahraniční 
studenty 

Soukromá vysoká škola pedagogická die-
céze Linec (PHDL) je výukovým centrem pro 
vzdělávání a další vzdělávání pro ostatní peda-
gogické pracovníky.
Vzdělávání 
V  rámci vzdělávání lze na PHDL studo-
vat učitelství pro první a pro druhý stupeň 
(bakalářské a magisterské studium)  
a bakalářské studium elementární pedago-
giky. Všechna studia zahrnují vždy oblast 
nauky, odbornosti, odborné didaktiky  
a pedagogicko-praktická studia.
Další vzdělávání 
Institut dalšího vzdělávání a  Poradenské cen-
trum nabízejí pro učitele všech typů škol, ale  
i pro jiné pedagogické pracovníky, trvalou  
a inovativní nabídku dalšího vzdělávání na aka-
demické úrovni. Rozvoj škol a poradenství šité  
na míru chápeme jako důležitý pilíř pro uspoko-
jení potřeb škol.
Výzkum 
Institut pro výzkum a vývoj se etabloval jako plat-
forma pro všechny studující a vyučující v rámci 
řešení výzkumných a vývojových projektů.
Internacionalita 
Na podporu mobility studentů a učitelů spo-
lupracuje PHDL s  více než 60 univerzitami  
a vysokými školami ve 25 zemích Evropy. Na-
víc spolupracuje Vysoká škola pedagogická 
s  univerzitami v  Asii a v  Africe. Studenti mají 
možnost studovat jeden nebo dva semestry  
na jedné z těchto univerzit v rámci EU programu 
Erasmus+.

Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
www.phdl.at
Salesaniumweg 3 |  A-4020 Linz 
Tel. +43 (0) 732772666 | office@ph-linz.at
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Zvláštní podpora 
kulturních aktivit 
v kampusu (ga-
lerie, big band, 
sbor)
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 Kdo studuje, potřebuje čistou hlavu. 
 Tu si uchová v regionu vzdělání  
   Waldviertel/Mostviertel  
      
Vzdělávání v těchto regionech Dolního Rakouska je atraktivní pro studenty 
z tuzemska i ze zahraničí.
Zemské hlavní město St. PöIten se za posledních 25 let rozvinulo jako významné 
vysokoškolské centrum se čtyřmi institucemi: Odborná vysoká škola se zhruba 
3 000 studenty s hlavními obory média a IT, sociální práce a zdravotnictví. 
Prostřednictvím New Design University (založené v r. 2004) jsou dále v nabídce 
design, technika a business, na této soukromé univerzitě studuje zhruba 450 
studentů; a na konci roku 2018 byla nově akreditovaná Soukromá univerzita 
Berthy von Suttner se studijní nabídkou fyzioterapie a humanitních věd.
Kdo studuje v Kremsu, městě na Dunaji, profituje nejen z moderní vzdělávací 
nabídky, ale může si užívat i šarm jednoho z nejhezčích historických měst 
Rakouska.
Podunajská univerzita Krems jako veřejná univerzita pro další vzdělávání posky-
tuje širokou studijní nabídku v oblastech zdravotnictví a sociální služby, ekono-
mika a vedení podniku, právo a správa, umění, kultura, stavebnictví, ale i tvorba, 
média a komunikace. V Kremsu sídlí také Odborná vysoká škola IMC, která 
nabízí více než 20 studijních programů. Dále jsou zde dvě soukromé univerzity: 
Soukromá univerzita Karla Landsteinera pro zdravovědy se studiem humánního 
lékařství (BA Health Science a Master Humanmedizin – ukončeno titulem Dr. 
Med.) a dále se studiem psychologie ukončené titulem BA a MA se zaměřením 
na klinickou psychologii. Je zde i Danube Private University se studiem zubního 
lékařství a s navazujícími nabídkami dalšího vzdělávání.
Nabídka města Krems je završena Církevně pedagogickou vysokou školou 
Vídeň/Krems s obory učitelství prvního stupně, druhého stupně a s nabídkami 
dalšího vzdělávání.
Dalším důležitým vzdělávacím centrem je Wieselburg, kde má sídlo Austrian 
Marketing University jako pobočka Odborné vysoké školy Wiener Neustadt. 
Nabízí bakalářská a magisterská studia od vývoje potravin po energetický 
management.
Odborné přednášky na perspektivní témata přicházejí do regionu Waldviertel 
prostřednictvím akce Waldviertelské přednášky (Waldviertler Vorlesungen), 
pořádané ve spolupráci Podunajské univerzity Krems, Odborné vysoké školy 
IMC Krems a Katolické pedagogické vysoké školy Vídeň/Krems spolu s Wald-
viertelskou Akademií. 
Region Mostviertel/Waldviertel tak ukazuje, že se dá studovat na vysoké úrovni 
i mimo hlasité metropole, ve zdravém prostředí a s čistou hlavou.
Další studijní nabídky viz: „Studieren in Niederösterreich. Der Hochschulatlas 
NÖ” (březen 2019)
www.noe.gv.at/noe/Wissenschaft-Forschung/Hochschulatlas_2019.pdf
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Donau-Universität Krems 
www.donau-uni.ac.at
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30 | A-3500 Krems 
Tel. +43 (0) 2732 893 6000 | info@donau-uni.ac.at 
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Počet studentů: 8 274
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státních zkoušek:
m.j. kurzy dalšího vzdělávání akademiků  
a vedoucích pracovníků, je zde více než 
200 aktivních magisterských učebních kurzů 
Studijní poplatky: všechny studijní nabídky 
jsou zpoplatněny, poplatky se ale stanovují 
konkrétně podle příslušného kurzu 
Doba trvání semestru:
ZS od října do konce února 
LS od začátku března do konce září   

Partnerské univerzity
a instituce:
více než 180, mezi 
nimi University of Bri-
tish Columbia a City 
University of Hong 
Kong
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Další a celoživotní vzdělávání
Podunajská univerzita Krems je univerzi-
tou dalšího vzdělávání. 
Jako jediná veřejná univerzita pro další 
vzdělávání v německy mluvících zemích 
se soustřeďuje ve své studijní nabídce 
speciálně na požadavky pracujících 
a nabízí magisterské kurzy a krátké 
programy v  devíti studijních oborech.  
S 9 000 studujícími a 24 000 absolventy 
z 93 zemí je jedním z nejvýznamnějších 
poskytovatelů dalšího studijního 
vzdělávání v  Evropě. Podunajská uni-
verzita Krems spojuje více než 20 let 
zkušeností v postgraduálním vzdělávání 
s  inovacemi a s  nejvyšším kvalitativním 
standardem ve výzkumu a vědě a je no-
sitelem pečeti kvality AQ Austria.
Podunajská univerzita Krems se řadí 
k  evropským průkopníkům na poli 
dalšího univerzitního vzdělávání  
a ke specialistům na celoživotní vzdělání.  
Ve vědě a výzkumu se věnuje 
společenským, organizačním a tech-
nickým výzvám své doby a průběžně 
vyvíjí inovativní studijní nabídky. Přitom 
klade cíleně důraz na nové interdiscipli-
nární propojení a na speciální perspek-
tivní nabídky: univerzita tak kombinuje 
studijní kurzy lékařství s managementem, 
pedagogiku s novými médii nebo právo 
se sociálními vědami. Nejvyšší kvalita-
tivní standardy, spojení vědy a praxe 
a používání inovativních výukových  
a učebních metod – tím se vyznačují na-
bídky všech studijních programů Podu-
najské univerzity Krems.

Studenti s profesními zkušenostmi 
Mezinárodní studenti Podunajské uni-
verzity Krems kladou vysoké nároky. 
Průměrně je jim 40 let, mají několikaleté 
profesní zkušenosti a zpravidla také vy-
sokoškolský diplom (univerzita, odborná 
vysoká škola nebo akademie).

Na Podunajské univerzitě Krems  
se připravují na další kariérní krok, po-
sunují své znalosti na vyšší úroveň, zís-

kávají nové kompetence a rozvíjejí své 
schopnosti.

Výzkum
Podunajská univerzita Krems spoju-
je ve výzkumu základy a aplikaci čtyř 
stěžejních celouniverzitních témat: 
Soudržné a inovační společnosti, Kulturní 
dědictví, Regenerativní lékařstv a Výzkum 
dalšího vzdělávání. Vědecké poznatky 
tvoří na Univerzitě dalšího vzdělávání 
základ pro prakticky zaměřenou na-
uku. Výzkumná práce navíc umožňuje 
intenzivní spolupráci s podniky a jinými 
veřejnými institucemi. Tři fakulty univerzi-
ty spolupracují ve výzkumu napříč obory. 

Kampus Krems
Své místo si našla Podunajská univerzi-
ta Krems ležící 80 km od Vídně v jedné 
z  nejhezčích kulturních krajin Evropy,  
ve Wachau, jež bylo vyhlášeno 
světovým kulturním dědictvím UNESCO. 
Moderně upravená někdejší továrna  
na tabák Stein, charakteristická 
průmyslová stavba z počátku 20. stole-
tí, a nové prostory kampusu Krems na-
bízejí studentům a vyučujícím otevřené, 
inovativní a motivující prostředí učeben 
a výzkumných prostorů, knihovnu, au-
dimax, programové kino, apartmány  
a rozmanitou gastronomii.
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Od října 2005 má Podunaiská univer-
zita Krems nový univerzitní kampus. 
Areál využívá společně s IMC - Odbor-
nou vysokou školou Krems, se Soukro-
mou univerzitou Karla Landsteinera pro 
zdravovědy, Rakouskou filmovou galerií 
a jinými institucemi.
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IMC Fachhochschule Krems
www.fh-krems.ac.at
Am Campus Trakt G | A- 3500 Krems an der Donau  
Tel. +43 (0) 2732 802 | information@fh-krems.ac.at

IMC - Odborná vysoká škola Krems je po-
važována za jednu z  nejmodernějších a nej-
více mezinárodních odborných vysokých škol 
Rakouska. Momentálně nabízí jak prezenční 
studium, tak i studium při zaměstnání, vybírat 
můžete z 32 inovativních studijních programů 
s  tímto zaměřením: hospodářské vědy, di-
gitalizace & technika, zdravotnické vědy  
a life sciences. Vysoká spokojenost domácích  
i zahraničních studentů s IMC FH Krems se uka-
zuje nejmarkantněji při výzkumu Universum Ta-
lent Research: v kategorii Spokojenost studentů 
si Kremská vysoká škola zajišťuje každý rok 
umístění na předních příčkách.

Zprostředkování vědomostí z první ruky 
Vzdělávání na IMC FH Krems je zaměřené  
na praxi a vyznačuje se zprostředkováním 
řídicích kvalit a soft skills, rozsáhlou nabídkou ci-
zích jazyků, prací na projektech v menších skupi-
nách a přímým kontaktem s vyučujícími. IMC FH 
Krems přitom poskytuje vědomosti z první ruky 
a obzvláště  jí na srdci leží trvalé a udržitelné 
získávání znalostí. 
Angažovaný mezinárodní tým profesorů  
a profesorek motivuje studenty vysokou kvali-
tou a nároky na vzdělání k nejlepším výkonům 

a připravuje je na mezinárodní kariéru. Díky 
interaktivnímu učení, přímé a osobní výměně 
zkušeností mezi studujícími a vyučujícími, mezi-
národním partnerským programům s univerzita-
mi, s  výzkumnými zařízeními a podniky a také 
díky rozsáhlé nabídce volnočasových aktivit 
v jedné z idylických oblastí Rakouska se studium 
na IMC FH Krems stává skutečným zážitkem  
a domovem po dobu studia.

Živoucí internacionalita
Na IMC FH Krems se mezinárodní prostředí 
ukazuje každý den: čilý kontakt s více než 140 
partnerskými univerzitami, četné aktivní partner-
ské programy a sami studenti, kteří pocházejí  
z 50 rozdílných národností. Interkulturní výměna 
zkušeností, stáž v zahraničí, účast na mezinárod-
ních výzkumných projektech, na přednáškách 
mezinárodně uznávaných lektorů a hostujících 
profesorů prostě ke studiu patří. Navíc jazykem 
přednášek je u téměř poloviny všech studijních 
programů angličtina, což je velmi atraktivní jak 
pro rakouské tak pro mezinárodní studenty.
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Počet studentů: 2 700
Počet bakalářských/magisterských  
oborů/: 32 studijních programů, 
12 v angličtině 
Studijní poplatky: 363,36 euro/semestr
Studijní příspěvek: příspěvek do rakouské-
ho sdružení studentů: 20,20 euro/semestr 
(variabilní)
Doba trvání semestru:
ZS: od poloviny září do poloviny/
konce února
LS: od poloviny/konce února 
do poloviny září 

Partnerské univerzity/programy:
více než 140 partnerských 
vysokých škol a více než 1 000 
partnerských podniků
Nabídka cizích jazyků:
International Language 
Center (ILC):
ILC nabízí jazykové kurzy 
v různých formátech: 
od všeobecných kurzů po odbor-
né koučinky na různých úrovních. 
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Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH Krems
www.kl.ac.at
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30 |  A-3500 Krems 
Tel. +43 (0) 2732 72090 260 | studienadministration@kl.ac.at

Kampus Krems
Kampus Krems disponuje mnoha moderními 
učebními a výzkumnými zařízeními, studentskými 
apartmány, kavárnami a programovým kinem. 
Navíc se nachází na rozhraní tří univerzitních 
klinik Krems, St. Pölten a Tulln‚ které zajišťují kli-
nické vzdělávání a výzkum.

Cíle 
KL vzdělává a zkoumá na bázi integračního 
a interdisciplinárního přístupu novou gene-
raci lékařů a zdravotníků. Studijní nabídka 
je harmonizovaná dle tzv. Bologna-systému 
a je zaměřená na rozhodující klíčové obory 
zdravovědy, humánní medicíny, psychologie, 
poradenství a neurorehabilitace a umožňuje 
studentům KL přístup k  novým inovativním 
oborům zdravotnických věd.
Mezinárodní a interdisciplinární studijní program 
se zaměřením na lékařskou techniku a ekonomii 
zdraví představuje smysluplné doplnění klasické 
vzdělávací nabídky veřejných univerzit.

Pro dolnobavorské maturanty:
Kraj Dolní Bavorsko se zasazuje o dobrou zdra-
votní péči v Dolním Bavorsku a o dostatek no-
vého zdravotnického personálu. Proto poskytuje 
kraj Dolní Bavorsko ročně až pět stipendií pro 
studenty medicíny na Soukromé univerzitě Karla 
Landsteinera pro zdravovědy Krems.

Vybraní studenti dostanou od prvního studijního 
roku měsíčně 550 euro. Stipendium se poskytuje 
zásadně jako nevratný příspěvek na dobu stu-
dia, nejdéle ale na 78 měsíců. 
Směrnice kraje Dolní Bavorsko ohledně stipen-
dia pro studium medicíny a více informací o stu-
diu naleznete zde: www.bezirk-niederbayern.
de/medizinstipendium/

FA
CT

S Počet studentů: 90
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státních zkoušek: 3 bakalářské/ 
2 magisterské
Poplatky za studium:
4 000-7 500 euro za semestr
Doba trvání semestru:
viz www.kl.ac.at/termine-und-fristen
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Křesťanské vzdělání. Tradice a inovace
V  podobě Církevní vysoké školy peda-
gogické Vídeň/Krems bylo vytvořeno 
vzdělávací zařízení, v  němž se jedinečným 
způsobem společně vzdělávají učitelé 
předmětu Náboženství. Při tomto vzdělávání 
jde o odborné (vědecké), tedy teologické  
a filozofické otázky, o pedagogické pohledy,  

 
a tedy, o rozvoj a zprostředkování „odborně 
didaktických modelů” případně nastolení 
„odborně didaktických přístupů” a o základy 
humanitních věd.

Reflektovaná různorodost jako silná stránka
Křesťanské vzdělávání učitelů na KPH Vídeň/
Krems je vedeno ekumenicky. Učení o všech 
vyznáních je obohaceno o interreligiózní/in-
terkulturní výuku na základě spolupráce s jinými 
náboženstvími. Tímto způsobem je přiblížen 
další nábožensko-pedagogický vývoj.

Campus Krems Mitterau
www.kphvie.ac.at
Dr.-Gschmeidler-Str. 28  |  A-3500 Krems 
Tel. +43 (0) 2732 835 91 0 | office@kphvie.ac.at

FA
CT

S

Počet studentů: 3 455
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státních zkoušek: studium pe- 
dagogiky (magisterské studium Master 
of Education)/
6 bakalářských studií (nástavbové stu-
dium pedagogiky)/doplňovací studia 
Studijní poplatky: žádné
Studijní příspěvek: náhrada nákladů  
ve výši 80 euro se vybírá pouze  
od studentů, kteří nespadají do grantové 
dohody s BMBF (Spolkové ministerstvo 
vzdělávání a výzkumu)

Doba trvání semestru: 
ZS: od začátku října 
do konce ledna
LS: od poloviny února 
do konce června 
Partnerské university/
programy:
celkem 92 partnerských 
vysokých škol, 
ERASMUS+
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Austrian Marketing University of Applied Sciences (AMU)
Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt
amu.at
Zeiselgraben 4 | A-3250 Wieselburg 
Tel. +43 (0) 74 16 53 000 | office@amu.at

Jako jedna ze čtyř poboček Odborné vysoké 
školy Wiener Neustadt (fhwn.ac.at) se AMU 
(Austrian Marketing University of Applied 
Sciences) specializuje na marketing. Cílem vy-
soké školy je vzdělat studenty jako marketingo-
vé experty. AMU nabízí kompaktní, přehledný 
kampus s moderní infrastrukturou. Konkrétně to 
znamená studium v  ne příliš velkém kolektivu, 
v příjemném studijním klimatu a s  individuálním 
přístupem vysokoškolských odborníků.

Mezinárodnost 
Pro studenty byla vytvořena „smart“ nabíd-
ka mezinárodních studií. Studentům se nabízí 
možnost rozvíjet interkulturní kompetence, pro-
tože podniky neustále hledají nové mladé pra-
covníky schopné přemýšlet a pracovat v globál-
ní dimenzi.
Kolem 30 procent studentů využívá ve 3. semes-
tru bakalářského programu možnost studovat je-
den semestr na partnerských vysokých školách, 
získávat interkulturní kompetence překračující 
hranice jejich odbornosti a seznamovat se 
s jinými zeměmi. 

Výzkum 
Inovace a vhodný marketing (prováděný např. 
pomocí designu a obalů nebo komunikačními 
strategiemi) – to jsou rozhodující faktory pro 
budoucí rozvoj podniků a institucí, a tvoří proto 
výzkumný profil AMU. 

Na Austrian Marketing University of Applied 
Sciences (AMU) se proto spojují aplikované od-
borné znalosti a praktická problematika, takže 
většina (80 %) výzkumných úkolů se provádí  
na zakázku rakouských a mezinárodních 
partnerů z hospodářství (např. Fresenius, Grani-
ni, McDonald’s apod.).

Partneři AMU oceňují mimo jiné spotřebitelsky 
nastavený přístup jako výchozí bod mnoha 
R&D projektů a také interdisciplinární tým: od 
marketingových specialistů po přírodovědce, 
technology, psychology, komunikační experty  
až po podnikové ekonomy.

Celou studijní nabídku FH Wiener Neustadt na-
leznete na fhwn.ac.at/studienangebot.

FA
CT

S

Počet studentů: 809
Počet bakalářských/magisterských 
oborů/státních zkoušek: 
1 bakalářský/7 magisterských 
Studijní poplatky: 363, 36 euro/semestr
Příspěvek na studium: příspěvek 
do rakouského sdružení studentů: 
20,20 euro/semestr (variabilní)
Doba trvání semestru: 
ZS: od poloviny září do poloviny/ 
konce února
LS: od konce února/začátku března 
do začátku července

Partnerské univerzity/
programy: celkem 95 
partnerských vysokých 
škol, ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, další cizí jazyky 
se nabízejí v závislosti 
na poptávce
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Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten
www.suttneruni.at
Matthias Corvinus-Strase 15 | A-3100 St. Pölten 
Tel. +43 (0) 2742 313228 800 | office@suttneruni.at
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Soukromá univerzita Berthy von Sutt-
ner je pojatá jako prostor pro rozvoj 
společnosti budoucnosti. Jako moder-
ní, otevřená vysoká škola buduje interní 
kulturu pro nové pojetí výuky a výzku-
mu. Organizace studijních nabídek při 
zaměstnání v  oborech psychoterapie 
a humanitních věd je přizpůsobena 
požadavkům pracujících.

 

Studium při zaměstnání 
Strnulé učební plány a přednášky 
v  době, kterou nejsou pracující 
lidé schopni dodržet, na Soukromé 
univerzitě Berthy von Suttner nenaj-
dete, neboť slučitelnost studia, práce 
a soukromého života zde není pouze 
frází, nýbrž nejvyšší prioritou. Dosa-
huje se toho inovativní formou učení: 
modulárními flexibilními učební plá-
ny, které umožňují kdykoliv vstoupit  
do studia.

FA
CT

S

Studijní poplatky:  
Všechny studijní obory a kurzy jsou 
zpoplatněné,
podrobnosti na www.suttneruni.at 
Doba trvání semestru: 
LS: od poloviny února do konce srpna
ZS: od začátku září do poloviny února
Studium při zaměstnání 5-6 prezenčních 
víkendů
(pá+so) a jeden prezenční týden  
za semestr
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Pomocí takzvaného integrovaného 
učení se dosahuje smysluplného pro-
pojení klasického prezenčního studij-
ního přístupu a moderního eLearningu. 
Studující mohou tímto způsobem pro 
sebe optimálně využít výhody obou 
způsobů učení. Pomocí eLearningu se 
připraví na prezenční přednášky. Když 
potom přijdou na univerzitu, je na plá-
nu pouze to, co opravdu vyžaduje je-
jich přítomnost: diskuse, procvičování, 
dialog a kooperace. A to blokově, aby 

i lidé, kteří nebydlí v  okolí města St. 
Pölten, mohli optimálně studovat. 

Bakalářské a magisterské programy 
v oboru Psychoterapie umožňují plno-
hodnotné univerzitní vzdělání v oboru 
psychoterapeut a také Psychoterapeu-
tický vědec. V kurikulu se tak integruje 
předepsané propedeutikum i odborně 
specifické vzdělání prováděné 
od  čtvrtého semestru bakalářského 
programu.

„Jako mladá flexibilní soukromá 
univerzita vnášíme praxi přímo do 
výuky a spojujeme ji s akademickými 
expertízami – to garantuje trvale 
udržitelné projekty, které přispívají 
ke změně společnosti k lepšímu.“

MAG. SILVIA WEIGL I kancléřka 
a jednatelka

Bakalářský program Sociokulturní prá-
ce z oboru humanitních věd připravuje 
studenty pomocí praktických a inova-
tivních studijních materiálů na práci 
na rozhraní obecného vzdělávání 
dospělých, kulturní a umělecké scé-
ny a sociálních a humanitních věd. 
Těžiště leží v  sociální a sociokulturní 
projektové práci – pracuje se mimo 
jiné s  umělecky analogickými me-
todami. Při studiu jsou důležitými té-
maty digitální média, demografický 
výzkum, vývoj projektů a diverzita, 

což podněcuje k  zásadním otázkám 
svobody a odpovědnosti za obecné 
blaho.

Další studijní programy a kurzy se 
připravují.

„Studijní programy oboru Psychoterapie poskytují 
jedinečnou možnost absolvovat v  rakouském vyso-
koškolském prostředí vzdělání při zaměstnání v  obo-
ru Psychoterapeutický vědec a Psychoterapeut. To je 
možné díky kompaktní kombinaci úvodní fáze studia, 
vědeckých modulů a jednoho odborného zaměření. To 
začíná v bakalářském programu a pokračuje návazně 
v magisterském studiu.“

DR. MICHAEL WININGER | vedoucí studijních 
programů a asistující prof. psychoterapie
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Danube Private University (DPU)
www.dp-uni.ac.at
Steiner Landstraße 124 | A-3500 Krems-Stein 
Tel. +43 (0) 676 842419-312 | info@dp-uni.ac.at 

Na DPU jsou studenti v centru dění. Mladí lidé 
z  Evropy a dalších zemí celého světa mohou 
studovat na Danube Private University (DPU) 
po složení všeobecné nebo odborné maturitní 
zkoušky. K  dispozici je zde univerzitní budo-
va s 9 000 m². Aktuálně je zde zapsáno 670 
studentů základního studia a kolem 1 100 prak-
tikujících zubních lékařů, kteří absolvují post-

graduální vzdělávání v  univerzitních kurzech 
v  různých oborech zubní medicíny, aby potom 
získali titul Master of Science (MSc). Dodatečně 
lze absolvovat vědecké doktorandské studium 
zubní medicíny (PhD). DPU má právo udílet ha-
bilitace.

FA
CT

S

Na Danube Private University (DPU) 
lze absolvovat tato studia:
- Studium zubního lékařství zakončené 
diplomem Dr. med. dent.
- Bakalářský program Dentální hygiena (BA)
- Bakalářský/magisterský program Lékařská 
žurnalistika a publicita (BA/MA)

Kromě toho začínají v zimním semestru 
2019/20 nové studijní obory: 
- bakalářské studium Humánní medicína 
(BSc)
- magisterské studium Humánní medicína 
zakončené titulem Dr. med. univ.
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Pro praktickou výuku před nástupem studentů  
do praxe jsou k  dispozici nejlepší moderní 
zařízení:
• zubařská propedeutická laboratoř se 48 

jednotkami
• dva fantomové sály s celkem 74 jednotkami
• výukový pavilon Biosciences pro 

přírodovědní praktika
• anatomage table a pitevna pro anatomická 

a chirurgická praktika apod.

Pro optimální klinické vzdělání studujících byla 
na Danube Private University (DPU) zřízena 
zubní ambulance Krems. Celkem je zde k  dis-
pozici 52 jednotek pro ošetření pacientů a dále 
jeden sál na operační zásahy/chirurgické ope-
race se  Zeissovým mikroskopem, kamerovým 
systémem pro přenos operací do poslucháren, 
ústřední kompresorová místnost pro odsává-
ní a úpravu amalgamu, centrální sterilizace, 
vlastní kolona pro každý způsob ošetřování 
zvlášť, intraorální rentgenové přístroje‚ OPGs, 
DVT/OPGs, omni-skeny s  inlab frézami, digi-
tální přístroje na periotesty, laserové jednotky 
apod. Studentům se nabízí rozsáhlý potenciál 
pacientů tak, aby byli s to ve své budoucí praxi 
provádět elitní a excelentní zubní výkony. Při stu-
diu jim k  tomu napomáhá vysoce kvalitní péče 

vědeckého personálu, profesoři, vrchní a asis-
tující lékaři a zařízení podle nejnovějšího stavu 
vědy a techniky.

DPU uzavřela smlouvy o spolupráci s  nemoc-
nicemi v Rakousku a Německu, které pokrývají 
infrastrukturu a péči o studenty humanitních věd 
v rámci jejich „kolečka“ a roční klinické praxe, 
jež musí studenti na DPU absolvovat.

V nádherné krajině Wachau, regionu světového 
kulturního dědictví UNESCO, před branami me-
tropole Vídeň, poskytuje studium v malých sku-
pinkách studentům jistotu a zázemí. Doplňková 
kulturní a sportovní nabídka DPU se stará  
o příjemný odpočinek od náročného studia.

Studia na DPU jsou akreditována Agenturou pro 
zajištění kvality a akreditací (AQ Austria), jsou 
uznávána po celé Evropě a odpovídají ve všech 
bodech evropským vzdělávacím směrnicím.
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New Design University Privatuniversität GesmbH
www.ndu.ac.at
Mariazeller Straße 97a | A-3100 St. Pölten  
Tel. +43 (0) 2742 890 2411 | office@ndu.ac.at

New Design University St. Pölten založila v roce 
2004 Dolnorakouská hospodářská komora  
a její pobočka WIFI. Jako mezinárodní  
a příjemné místo pro náročné vzdělávání 
v oblastech design, technika a business vzdělává 
NDU kreativní hlavy, které popohánějí přeměnu 
společnosti vpřed a již dnes se vyrovnávají 
s pracovními a tvůrčími procesy budoucnosti.

NDU se vyznačuje vysokou mírou osobní-
ho přístupu a klade obzvláště velký důraz   
na spojení teorie s praxí. Taktéž zprostředkování 
hospodářských kompetencí v rámci výuky 
hraje na Soukromé univerzitě St. Pölten velmi 
důležitou roli.

Našim studentům zprostředkováváme kom-
petence budoucnosti od živoucího transferu 
znalostí a inovační tvůrčí praxe po transdiscipli-
nární výzkum a spolupráci. Na naší univerzitě 
vznikají celostní a trvale udržitelná řešení 
společensky relevantních témat. Jako výuková 
instituce tematizuje New Design University lo-
kální a globální procesy změn, a spoluvytváří 
tím celospolečenskou přeměnu. 

Interdisciplinární spolupráce jako vůdčí 
myšlenka architektury

Zřízením Centra pro technologie a design –  
ve zkratce tede-Z – bylo vytvořeno zařízení, 
v  němž se spojuje nabídka dalšího vzdělávání 
pro technické profese s univerzitním vzděláním. 
Vedle současné pracovní atmosféry jde 
především o vysokou míru interdisciplinarity. 
V centru architektonické koncepce je komu-
nikace mezi různými uživateli. Otevřená set-
kávání v  univerzitních budovách podporují 
komunikaci a neformální učení. Velký důraz se 
klade i na skvělý mix dílen, studijních prostor  
a seminářových místností, takže teorie a praxe 
se spontánně doplňují.

FA
CT

S

Počet studentů: 566
Poplatky za studium: bakalářský program: 3  
3 000 euro/semestr, magisterský:  
3 600 až 4 500 euro/semestr 
Studijní příspěvek: příspěvek do rakouského 
sdružení studentů 20,20 euro/semestr 
(variabilní)
Doba trvání semestru:  
ZS: od začátku října do konce ledna 
LS: od začátku března do konce června 
Partnerské univerzity:
po celém světě více než 35 partnerských 
institucí 
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Fachhochschule St. Pölten 
www.fhstp.ac.at
Matthias Corvinus-Str. 15 | A-3100 St. Pölten 
Tel. +43 (0) 2742 313 228 333 | csc@fhstp.ac.at

Vysoká škola St. Pölten je lokálně ukot-
vena, globálně zasíťovaná a zajišťuje 
kvalitní vysokoškolské vzdělání 
v  těchto oborech: drážní technologie 
a mobilita, zdravotnictví,  informatika 
a bezpečnost, média a digitální tech-
nologie, média a ekonomika, sociál-
ní věci. Spojení tematických oblastí  
ve vědě a výzkumu vytváří prostor 
pro interdisciplinární vědecké poznat-
ky, produkty a řešení pro ekonomiku  
a společnost. 

Teorie a praxe 
Ve vzdělání se klade velký důraz  
na aktuálnost a silný vztah k  praxi. 
Četné spolupráce s partnerskými orga-
nizacemi z hospodářské sféry zajišťují 
spojení výzkumu a praxe a posky-
tují cenné kontakty s  potenciálními 
zaměstnavateli. Profesionálně vybave-
ná studia a laboratoře umožňují vedle 
ideální učební a pracovní atmosféry 
i optimální předpoklady pro studium 
zaměřené na praxi: počínaje videostu-
diem, greenboxy a audiolaboratořemi 
přes laboratoř síťové techniky, 
laboratoř zaměřenou na průmysl 4.0  

a rai-rai-LAB - laboratoře pro železniční 
dopravu, až po Health Lab a Digital 
Health Lab. 

Vyjeď do zahraničí 
Máš možnost strávit jeden zahraniční 
semestr na jedné z více než 140 part-
nerských vysokých škol na čtyřech kon-
tinentech, absolvovat praxi v zahraničí 
nebo se zúčastnit programu iLab či 
International Student Network: mezi-
národní mobilita studentů na Vysoké 
škole St. Pölten je žádoucí a explicitně 
se podporuje.

Připraveni na  budoucnost
Alumni & Career Center je kontakt-
ním místem pro témata jako hledání 
pracovního místa, nástup do prá-
ce a založení firmy. Aktivní síť mezi 
vysokými školami a ekonomikou 
umožňuje poznání podniku a budou-
cích zaměstnavatelů již během studia. 
Absolventi dosahují téměř stoprocentní 
zaměstnanosti. 

Informujte se nyní a zajistěte si své
studijní místo na: www.fhstp.ac.at

FA
C

TS

Počet studentů: 3 200
Počet bakalářských/magisterských 
programů: 13 bakalářských, 12 magisterských
Studijní příspěvek: 363,36 euro/semestr 
+ příspěvek do rakouského sdružení studentů 
20,20 euro/semestr (variabilní)
Doba trvání semestru: ZS: začátek/polovina 
září do začátku/poloviny února
LS: polovina/konec února do začátku září
Partnerské univerzity/programy:
více 140 partnerských vysokých škol 
ve 34 zemích
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, španělština, francouzština
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Tip:
Možnost spoluprá-
ce na tvorbě médií 
vysoké školy v oblasti 
TV, tisku a rádia pro 
studenty všech studij-
ních oborů. 



    Plzeňský kraj: 
             region kultury,
 sportu a piva
V posledních letech se stal Plzeňský kraj jedním z nejúspěšnějších regionů 
v České republice (1. místo v soutěži Nejlepší místo k životu) i v celé Evropě 
(2. místo v soutěži Evropská města a regiony budoucnosti 2014/15 ve skupině 
východní Evropy). Plzeňský kraj se rozkládá na jihozápadě České republiky. 
Na severozápadě sousedí s Karlovarským krajem, na severu s Ústeckým krajem, 
na severovýchodě se Středočeským krajem a na východě s Jihočeským krajem. 
Nejdelší hranici má s Bavorskem na jihozápadě. Velmi výhodná je jeho poloha 
mezi Hlavním městem Prahou a západoevropskými městy. 

Ve městě Plzni jsou dvě veřejné vysoké školy, Západočeská univerzita a Lékařská 
fakulta Karlovy univerzity v Praze. Obě vysoké školy jsou známé vysokou 
kvalitou výuky a díky zaměření svých studijních oborů a předmětů přitahují 
studenty nejen z Plzeňského kraje, ale i z ostatních regionů celé České republiky 
a zahraničí. V regionu se nachází i Česká zemědělská univerzita se svým Pora-
denským centrem Klatovy (veřejná vysoká škola) nebo Metropolitní univerzita 
Praha – centrum Plzeň (soukromé univerzitní centrum). 

Krajské a univerzitní město Plzeň se považuje především za město kultury, sportu 
a piva. V oblasti kultury se pozornost soustřeďuje na projekt Evropské město 
kultury – Plzeň 2015. Kromě toho se v Plzni každoročně konají i české a meziná-
rodní dny, například. Dny Bedřicha Smetany, Loutkový a alternativní
divadelní festival Josefa Skupy Plzeň, Mezinárodní bienále kresby a Finále Plzeň 
– Festival českých filmů. K nejznámějším sportovním klubům patří fotbalový klub 
FC Viktoria Plzeň (mistr ČR mimo jiné v letech 2016 a 2018), hokejový klub HC 
Škoda Plzeň (mistr ČR v roce 2013) a klub házené Talent M.A.T. Plzeň (mistr ČR 
v letech 2014-2016). Nejznámější je ale Plzeň díky světově proslulému pivovaru 
Pilsner Urquell, v němž se od roku 1842 pivo plzeňského typu, „plzeň“, tedy 
Plzeňský Prazdroj.
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Západočeská univerzita v Plzni 
www.zcu.cz
Univerzitní ul. 8 | CZ-306 14 Plzeň 
Tel. +42 (0) 377 631 111 | studium@rek.czu.cz

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) 
je jediné vysokoškolské zařízení 
s  hlavním sídlem v  Plzeňském kra-
ji. Univerzita má v  současnosti 
devět fakult s  více než 60 katedrami  
a dvěma vysokoškolskými ústavy. Téměř  
12 000 studentů si může vybrat  
ze široké nabídky bakalářských, 
magisterských a doktorandských 
programů, samozřejmě si lze volit mezi 
prezenční, kombinovanou nebo dálko-
vou formou studia.

Studium
Západočeská univerzita zajišťuje 
vzdělání ve většině nejdůležitějších 
oblastí. Ačkoliv zde studují lidé z celé 
České republiky, je univerzita určena 
především pro studenty ze západních 
Čech. Škola vzdělává jako jediné vy-
sokoškolské zařízení v  tomto regionu 
odborníky v  následujících oborech: 
strojírenství, elektrotechnika, informa-
tika, aplikovaná matematika, fyzika  

a mechanika, ekonomie, pedagogika, 
filozofie, filologie, sociální a kultur-
ní antropologie, archeologie, právo  
a veřejná správa, zdravotnictví a de-
sign.

Celoživotní vzdělávání 
Součástí výuky na Západočeské 
univerzitě v  Plzni je i celoživot-
ní vzdělávání pro občany formou 
přednášek, kurzů a kompaktních 
vzdělávacích programů včetně velmi 
oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě 
pedagogické činnosti představuje uni-
verzita i výzkumné a vývojové centrum, 
což dokládají i značné investice jak do 
rozvoje univerzity, tak i do výstavby 
části jejího kampusu. V posledních le-
tech se razantně změnil právě kampus: 
téměř před očima zde vyrostly nové 
budovy výzkumných center NTIS, 
RICE a RTI.

FA
CT

S

Počet studentů: 11 569
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek:  
53 bakalářských, 45 magisterských, 
35 doktorandských programů
Poplatky za studium: žádné
Doba trvání semestru:
ZS: od konce září do začátku února 
LS: od začátku února do konce srpna 
Partnerské univerzity:
Univerzita Regensburg, Univerzita Pasov, 
OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg,  
TH Deggendorf, FH Horní Rakousko, 

Podunajská univerzita Krems, 
JKU Linec, Umělecká univerzita 
Linec, Vysoká odborná škola 
pro zdravotnická povolání Linec 
Programy: Erasmus+, Akce 
Česká republika - Rakousko, 
Nadace OTH Regensburg, další 
meziuniverzitní spolupráce 
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, ruština, 
španělština, francouzština, 
italština, latina, čeština jako cizí 
jazyk
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Tyto největší investice v  dějinách 
Západočeské univerzity v  Plzni po-
ložily základní kámen pro ještě 
intenzivnější spolupráci s  univerzitami 
po celém světě, jak na úrovni výzku-
mu, tak i formou výměny studentů. 
Nová centra posilují spojení univerzi-
ty a praxe. To má dopad také na její 
pracovníky ve výzkumu a na studenty, 
kteří získávají každý rok prestižní ceny.

Výzkum a vývoj 
Vědecká a výzkumná činnost pro-
bíhá v  rámci jednotlivých kateder. 
Jsou ale vytvářeny i interdisciplinár-
ní týmy mezi jednotlivými katedrami  
a fakultami, a to především za účelem 
realizace konkrétních projektů. Jejich 
kapacity se soustřeďují především  

na obory, jež současně tvoří studijní pro-
gramy doktorandského studia (Ph.D.)  
na technických fakultách. Významným 
zařízením Západočeské univerzity 
je rovněž vysokoškolský ústav Nové 
technologie – výzkumné centrum, jež 
se věnuje systematickému výzkumu  
a vývoji především s důrazem na apli-
kaci v průmyslu. 

Dvojí studijní programy v  regionu 
ERDV
Existuje rovněž možnost získat 
po úspěšném doložení určitých modulů 
magisterského studia elektrotechniky 
na univerzitě v Plzni (ČR) dvojí diplom 
(Double Degree) ze dvou vysokých 
škol, v Plzni a Deggendorfu.

©
 Z

áp
ad

oč
es

ká
 u

ni
ve

rz
ita

 P
lz

eň

Deggendorfští studenti stráví je-
den semestr studijního oboru v  Plzni  
a plzeňští studenti naopak v Deggen-
dorfu. Deggendorfští studenti si vy-
berou z  nabídky Elektrotechnické fa-
kulty Západočeské univerzity vhodný 
obor (odborně i jazykově), nechají si 
jej uznat na TH Deggendorf a doloží 
v  Plzni odpovídající předměty. Přitom 
navštěvují v Plzni i jazykový kurz. Pro 
studenty z Plzně to platí opačně. Jest-
liže absolvují přednášky na obou uni-
verzitách a úspěšně složí magisterskou 
zkoušku, získají dva diplomy najednou 
(Double Degree) z  obou vysokých 
škol.

Ekonomická fakulta Západočeské 
univerzity nabízí také společný 
bakalářský program Double Degree 
s Vysokou školou pro aplikované vědy 

v Hofu. Studenti Ekonomické fakulty 
stráví čtyři semestry v Plzni a tři v Hofu, 
z  čehož je jeden semestr povinná 
praxe v  německém podniku. Studenti 
Vysoké školy v Hofu stráví čtyři semes-
try na své domácí vysoké škole a dva 
semestry v Plzni. Závěrečnou zkoušku 
i obhajobu bakalářské práce skládají 
všichni studenti na Ekonomické fakultě 
Západočeské univerzity, díky čemuž 
získají dva diplomy obou vysokých 
škol.
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Univerzita Karlova v Praze                      
Lékařská Fakulta v Plzni 
www.lfp.cuni.cz
Husova 3 | CZ-306 04 Plzeň 
Tel. +42 (0) 377 593 400 | info@lfp.cuni.cz

Krédo
Studenti se neučí pouze fakta o lékařské 
práci, ale seznamují se i se zásadami 
vědecké práce a jsou vedeni k sa-
mostatné činnosti. Cílem je vychovat 
z profesního i etického hlediska dobře 
vzdělané lékaře vysoké kvality, kteří 
jsou připraveni si stále rozšiřovat své 
znalosti a rozvíjet lékařský obor.

Studium
První dva roky se studenti všeobecného 
lékařství zabývají základními obory, 
jako je například anatomie, histologie, 
embryologie, biofyzika, biochemie  
a fyziologie. Ve třetím a čtvrtém stu-
dijním roce se vyučují preklinické 
předměty, jako například patologická 
anatomie, patologická fyziologie, 
mikrobiologie a farmakologie. V pos-
ledních dvou letech se vyučují klinické 
předměty. Praktická výuka v nemocni-
cích začíná již ve třetím ročníku.

Další aktivity 
Pedagogové a odborní pracovníci 
fakulty se zásadně podílejí na léčbě 
a prevenci ve Fakultní nemocnici  
a v  jiných zdravotnických zařízeních, 
velký význam a zvláštní rozsah má 
jejich vědecká a výzkumná práce. 
Na fakultě se pracuje na celé řadě 
výzkumných úkolů.

FA
CT

S

Počet studentů: 2 021
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek:
Zubní lékařství, Všeobecné lékařství 
(magisterské a doktorandské studium)
Poplatky za studium: 
žádné, je-li studium v českém jazyce; 
pokud probíhá studium v anglickém 
jazyce: 300 000 Kč u všeobecného 
lékařství a 340 000 Kč u zubního lékařství
 
 

Doba trvání semestru:
ZS: od začátku října  
do poloviny února
LS: od poloviny února  
do konce června 
Partnerské univerzity/
programy:
ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina
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Metropolitní univerzita Praha - Univerzitní středisko Plzeň 
www.mup.cz
Koterovská 85 | CZ-326 00 Plzeň 
Tel. +42 (0) 377 418 242 | plzen@mup.cz

Univerzitní středisko v Plzni
Metropolitní univerzity Praha (MUP) 
Univerzitní středisko MUP v Plzni nabízí stu-
dium bakalářských programů Mezinárodní 
vztahy a Evropská studia (v prezenčním 
a kombinovaném studiu) a obor Veřejná 
správa (kombinované studium) a rovněž 
magisterské programy evropských studií  
a veřejné správy, mezinárodních vztahů  
a evropských studií v kombinované formě.

Metropolitní univerzita Praha
Metropolitní univerzita Praha (MUP) 
otevřela své dveře studentům poprvé v roce 
2001. Od té doby prošlo jejími dveřmi již 
10 000 absolventů bakalářských, ma-
gisterských a doktorandských programů,  
a to v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. 
V posledních letech přijímá univerzita vždy 
kolem 2 000 studentů do studia, čímž se 
řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vy-
soké školy v České republice.

Společenské, právní a ekonomické vědy 
Metropolitní univerzita Praha nabízí studijní 
programy v těchto oborech: Mezinárodní 
územní vztahy, Právní vědy, Mezinárodní 
ekonomické vztahy a mediální komunikace, 
a to formou prezenčního i kombinovaného 

studia, v českém a anglickém jazyce. 

Mezinárodní spolupráce 
MUP rozšiřuje dlouhodobě své kontak-
ty s  více než 130 prestižními evropskými  
a mimoevropskými univerzitami a studentům 
nabízí i příležitost strávit jeden semestr 
nebo celý akademický rok na jedné z part-
nerských univerzit v  zahraničí. Možnosti 
studovat v  zahraničí využije každý rok 
více než 130 studentů, další z  nich využijí 
možnosti profesního pobytu v zahraničí.

Škola bez bariér 
V rámci programu Škola bez bariér mohou 
studenti s tělesným postižením využívat bez-
bariérové prostory střediska, pobírat stipen-
dium ve výši poplatků za studium a jsou jim 
také zdarma zapůjčeny studijní pomůcky 
(laptop, diktafon, software pro přenos mlu-
veného slova a studijní literatura).

FA
C

TS

Počet studentů: MUP celkem: 
ca 5 300, Plzeň: ca 450
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: 
MUP celkem 9 bakalářských/9 magis-
terských, 4 doktorandské programy
Poplatky za studium:  
48 000 – 55 000 Kč
Doba trvání semestru: 
ZS: od začátku října do konce února 
LS: od konce února do konce září   

Partnerské univerzity/
programy:
např. Podunajská univerzita 
Krems v regionu ERDV, více 
než 130 univerzit, ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, francouzština, 
němčina, ruština, čeština pro 
cizince, španělština 
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Úhlava o.p.s.
www.pef.czu.cz
Plánická 174 | CZ-339 01 Klatovy 
Tel. +42 (0) 224 382 331 | lakoma@pef.czu.cz
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Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Česká zemědělská univerzita nabízí zhruba 
150 studijních oborů formou bakalářského, 
magisterského a doktorandského studia. Vedle 
klasických zemědělských a lesnických oborů se 
jedná o širokou paletu oborů z  těchto oblastí: 
životní prostředí, ochrana krajiny, obnovitelné 
zdroje energie, speciální chovy, ekonomika, 
informatika, management, technika a s těmito 
obory související pedagogika.

Univerzita vychází ve všech oblastech 
z  principů trvale udržitelného vývoje lidmi 
obhospodařované krajiny a z ochrany přírody. 
Předměty jsou moderně koncipovány a výuko-
vé metody odpovídají současným trendům: 
univerzita má k  dispozici vynikající laboratoře, 
specializované dílny, pokusná pole, skleníky 
apod. Standardním vybavením jsou i špičkové 
informační technologie a systémy, které mimo 
jiné umožňují i e-learning nebo videokonfe-
rence. Výuka obsahuje rovněž mnoho exkurzí  
a pokusů včetně akcí v zahraničí. Zvláštní důraz 
je kladen na kvalitu výuky a na její evaluaci. 
Během celého studia se vyhodnocuje jak kvali-
ta, tak i zaměření jednotlivých předmětů, a tím 
rovněž celých studijních programů. 

Konzultační středisko v Klatovech – centrum 
celoživotní vzdělávání 
Studium určitých oborů se může absolvo-
vat i kombinovaným způsobem. Provozně 
ekonomická fakulta organizuje v  jednot-
livých konzultačních centrech v  Klatovech, 
Litoměřicích, Jičíně, Chebu, Mostě, Hradci Krá-
lové, Sezimově Ústí - Táboře a Šumperku stu-
dium určitých předmětů formou kurzů celoživot-
ního vzdělávání. 

Studium v Klatovech 
Veřejná správa a regionální rozvoj: tento obor 
předává absolventům široký základ ekono-
mických disciplín a oborů managementu a také 
společenských věd s důrazem na bezprostřední 
aplikaci znalostí v praxi. Absolventi mohou pra-
covat na úřadech komunální, regionální a státní 
správy a rovněž v  malých a středních podni-
cích soukromé sféry. Koncept oboru vychází 
především z  aktuálních požadavků společnosti 
integrované do evropských struktur.

FA
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Počet studentů: 403 
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: 1 
bakalářský/1 magisterský 
Poplatky za studium:
Bakalářský program: 15 800 Kč za semestr 
(v prvních třech semestrech)
Magisterský program: 16 800 Kč za  
semestr (ve dvou prvních semestrech)
 
 

Doba trvání semestru: 
ZS: září až leden 
LS: únor až červen 
Partnerské univerzity/
programy: 
cca 150 partnerských 
univerzit, ERASMUS+



Jihočeský kraj hraničí s Rakouskem i s Německem a je druhým největším krajem 
České republiky. Současně je to kraj s nejnižší hustotou obyvatel. Vyznačuje  
se kulturní krajinou, zachovanou přírodou a velkým potenciálem různých druhů 
odpočinku a relaxace. 
Mladí lidé, kteří se rozhodnou pro studium v jižních Čechách, zde naleznou širo-
ké spektrum možností trávení volného času, například v oblasti kultury a sportu.
Jedinečnost jihočeské krajiny podtrhují především chráněné přírodní oblasti 
různých kategorií od Národního parku Šumava přes tři chráněné krajinné 
oblasti až po více než 200 dalších přírodních rezervací a památek, které lákají 
k četným výletům.

Školství:
Jihočeský kraj je zřizovatelem mnoha středních a odborných vysokých škol, ale  
i základních a mateřských škol pro děti a žáky se zvláštními potřebami. Základní 
školy s uměleckým zaměřením, centra pro mládež a další školská zařízení jako 
například domy dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny a další 
zřizuje rovněž kraj. Kraj nezřizuje vysoké školy, ty vznikají ze zákona. V jižních 
Čechách jsou dvě veřejné vysoké školy: Jihočeská univerzita České Budějovice  
a Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice a rovněž dvě soukro-
mé vysoké školy: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České 
Budějovice a Filmová akademie Miroslava Ondříčka Písek.
Výhodná zeměpisná poloha, dobře zachovalé životní prostředí, tradice kvalitní-
ho řemesla, dobře vzdělané obyvatelstvo a vývoj moderních technologií zajišťují 
Jihočeskému kraji postavení velmi vhodného místa pro studium, žití a odpočinek, 
ale i zajímavé lokality pro nové investice. 

Cestovní ruch: 
Obzvláště bohaté kulturní dědictví jižních Čech vypráví o historii regionu  
a představuje každodenní turistickou atrakci nejen pro studenty. V Jihočeském 
kraji se nachází přes 5 000 kulturních památek ve městských i venkovských 
památkových zónách. Do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO je 
zapsáno středověké Staré město Českého Krumlova a architektonický unikát, 
vesnice Holašovice, vystavěná ve stylu jihočeského baroka. 
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Jihočeská univerzita České Budějovice 
www.jcu.cz
Branišovská 31 a  | CZ - 370 05 České Budejovice 
Tel. +42 (0) 389 032 191 | info@jcu.cz

Jihočeská univerzita v  Českých 
Budějovicích je veřejná vysoká ško-
la univerzitního typu. Byla založena  
28. září 1991. Doma jsou zde 
vzdělávací, vědecké, výzkumné  
a vývojové aktivity, umělecké a krea-
tivní činnosti, jež zahrnují všechny typy 
studijních programů ve vědeckých, pe-
dagogických, přírodovědných, teolo-
gických, uměleckých, zdravovědných 
a zemědělských oborech. Na Jihočeské 
univerzitě aktuálně studuje celkem  
10 500 studentů. Jihočeská univerzita 
má osm fakult. 

Zaměření univerzity
Na základě svého dlouhodobého 
zaměření se profiluje Jihočeská univer-
zita České Budějovice jako výzkum-
ná univerzita se stěžejními tématy 
přírodních, sociálních a společenských 
věd. Významnou součástí vědecké 
výzkumné práce univerzity je úzká 
spolupráce s  ústavy Akademie věd 

České republiky. K  silným stránkám 
univerzity patří věda a výzkum, oblast 
celoživotního vzdělávání a orientace 
vysoké školy na regionální témata.

Studium
Výuka probíhá v  rámci 220 akredi- 
tovaných bakalářských, magisterských 
a doktorandských studií v  prezenční  
a kombinované formě studia. Některé 
obory vedou přednášky a semináře  
i v anglickém jazyce, jiné obory nabí-
zejí například němčinu, francouzštinu  
a španělštinu.
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Počet studentů: skoro 10 000
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: více než 
200 bakalářských, magisterských 
a doktorandských programů
Poplatky za studium: žádné
Doba trvání semestru: 
ZS: od konce září do začátku ledna
LS: od poloviny února do konce května 
Partnerské univerzity/programy: 
Univerzita Pasov, Univerzita Johanna 
Keplera Linec – v regionu ERDV 
(celkem cca 270 partnerských 
univerzit), ERASMUS+

Nabídka cizích jazyků: 
angličtina, němčina, 
španělština, francouzština, 
italština, portugalština, 
ruština, latina, 
starořečtina, polština, 
slovenština, bulharština, 
staroslověnština, okci-
tánština
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Celoživotní vzdělávání 
V  rámci celoživotního vzdělávání se 
na univerzitě prezentuje široká na-
bídka kurzů. Jedná se o doplňkové, 
kvalifikační, specializované a rozšiřující 
studium. Další součástí celoživotní-
ho vzdělávání je Univerzita třetího 
věku (U3V), Dětská univerzita 
a  další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a zaměstnanců univer-
zity. Jihočeská univerzita v  Českých 
Budějovicích nabízí v rámci celoživot-
ního vzdělávání i přípravné kurzy pro 
české a zahraniční studenty. Například 
čeština pro cizince je určena pro 
zahraniční zájemce, kteří chtějí studo-
vat v  rámci akreditovaných studijních 
programů v  českém jazyce. Účastníci 
kurzu se přitom učí dorozumět se 
v  českém jazyce na běžné úrovni, 
a mohou tak zvládnout studium na vy-
soké škole.

Dvojité studijní programy v  Evrops-
kém regionu Dunaj-Vltava 
Jihočeská univerzita nabízí trojí diplom 
v oboru regionální a evropský projek-
tový management. Kromě toho je zde 
výběr ze sedmi dvojích diplomů – pět 
v oboru lingvistiky a potom programy 
Biological Chemistry and Bioinforma-
tics Chemistry realizované přímo v re-
gionu ERDV. 

Biological Chemistry:
Studium na Přírodovědné fakultě 
Jihočeské univerzity v  Českých 
Budějovicích (ve spolupráci s Technicko-
přírodovědnou fakultou Univerzity 
Johannese Keplera v  Linci) slouží 
vědeckému a aplikovanému odborné-
mu vzdělávání biochemiků.
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Bioinformatics: bakalářské 
studium bioinformatiky
je nabízeno společně s JKU 
Linec jako přeshraniční stu-
dium v anglickém jazyce.

Roční přípravné kurzy češtiny jako ci-
zího jazyka jsou určeny pro zájemce 
ze zahraničí, kteří chtějí na JU nebo 
na jiné české vysoké škole absolvovat 
akreditovaný studijní obor v  českém 
jazyce. Účastníci kurzu si osvojí jazy-
kové znalosti, díky nimž se nejen do- 
mluví v běžném životě, ale především 
je využijí při svém studiu na vysoké 
škole.
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Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
www.vstecb.cz
Okružní 517/10 | CZ-370 01 České Budějovice 
Tel. +42 (0) 87 842 144 | vstecb@vstecb.cz
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Vysoká škola
VŠTE je jedinou vysokou školou s  technickým 
zaměřením v  celém Jihočeském kraji. Aktuálně 
nabízí čtyři bakalářské studijní programy: Eko-
nomika podniku, Technologie a řízení dopra-
vy, Strojírenství a Konstrukce staveb, rozdělené  
do dvou oborů: konstrukce staveb a pozemní 
stavby.
V  rámci následného magisterského studia jsou 
na VŠTE akreditovány tři studijní programy: Eko-
nomika podniku, Logistické technologie a Kon- 
strukce staveb. Během studia probíhá i praxe. 
Všechny programy (s výjimkou strojírenství) lze 
studovat jak prezenční formou, tak i dálkově.
Dále se v  rámci Centra pro další vzdělávání 
nabízí mnoho dalších vzdělávacích aktivit, 
například studium BBA/MBA a další odborné 
kurzy. VŠTE úzce spolupracuje se soukromým 
a veřejným sektorem i s  uživatelskou sférou 
v Jihočeském kraji.

Instituty
V  roce 2016 byly na VŠTE založeny tři vyso-
koškolské ústavy, které se staly základním kame-
nem budoucích fakult.
Ústav technicko-technologický
•Katedra dopravy a logistiky
•Katedra stavebnictví
•Katedra strojírenství 
•Katedra informatiky a přírodních věd

Ústav podnikové strategie
•Katedra ekonomiky
•Katedra managementu 
•Katedry cestovního ruchu a marketingu
•Katedra cizích jazyků

Ústav znalectví a oceňování

Výzkumné projekty a podpora
Na VŠTE probíhá rozsáhlá projektová akti-
vita, jež má za cíl plnit dlouhodobé záměry 
vysoké školy. V  současnosti pracuje vysoká 
škola intenzivně na systematickém zvyšování 
svých standardů kvality, na rozšíření spolu-
práce v  oblasti aplikace, na vývoji infrastruk-
tury, na přenosu výzkumných aktivit do praxe  
a na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pra-
covním trhu. 

Zapojení studentů do výzkumu a tvůrčí činnosti
VŠTE motivuje studenty ke kreativní aktivitě 
a  začleňuje je do výzkumných aktivit. V  této 
souvislosti bylo vytvořeno mnoho podpůrných 
projektů, z  nichž nejvýznamnější je soutěž 
SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost. 
Účastníci mohou uplatnit svou kreativitu, rozví-
jet své schopnosti během dlouhodobé práce 
a naučit se obhajovat svoje stanovisko. Této 
soutěže se každý rok zúčastní desítky studentů.

FA
CT

S

Počet studentů: 4 000
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státní zkoušky: 
4 bakalářské/2 magisterské 
Poplatky za studium: žádné
Doba trvání semestru: 
ZS: od začátku září do poloviny 
února 
LS: od konce února do konce června 
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, španělština, 
ruština, francouzština
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Vysoká škola evropských a regionálních studií
www.vsers.cz
Žižkova tř. 6 | CZ-370 01 České Budejovice 
Tel. +42 (0) 386116811 | info@vsers.cz

Studium
Díky zaměření, hloubce a charakteru studia, jež 
jednoznačně navazuje na evropské standardy  
a postupy v oblasti institucionální a hospodářské, 
získávají studenti velký rozsah znalostí a schop- 
ností v  oblasti řízení a organizace různých 
procesů veřejného života. Absolventy oceňují 

orgány veřejné správy a jejich instituce, rovněž 
neziskové organizace, sociální a společenská 
uskupení nebo hospodářské podniky.
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Počet studentů: ca 400
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: 
2 bakalářské
Poplatky za studium:
20 490 Kč za semestr 
Doba trvání semestru:
ZS: od konce září do poloviny února
LS: od poloviny února do konce 
června
 

Partnerské univerzity/
programy:
např. OTH Regensburg v re-
gionu ERDV (celkem  
18 partnerských univerzit  
a škol), ERASMUS
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, 
ruština, čeština pro cizince

Katedry
Katedra managementu a marketingu služeb  
Efektivita a funkčnost služeb má zásadní 
význam pro výkonnost, produktivitu a konkuren-
ceschopnost celé ekonomiky. Proto je důležité 
nabízet profesně orientovaný studijní program  
se zaměřením na zlepšování vzdělávání v oblas-
ti služeb. Stěžejní problematikou studia je podni-
katelské chování v regionálním kontextu a nava-
zování kontaktů na regionální úrovni. Současně 
existuje možnost začlenit zkušenosti z  praxe  
i ze zahraničního studia. Po studiu u nás můžete 
ihned nastoupit do práce a vykonávat povolání 
na střední manažerské úrovni ve firmách a jiných 
institucích nebo se rozhodnout pro navazující 
studium. Studenti mohou volit mezi prezenčním 
studiem a kombinovanou formou, k dispozici je 
specializace služeb v  cestovním ruchu, služeb 
v obchodním podnikání a finančních služeb. 

Katedra právních oborů a bezpečnostních studií
Důraz klademe jak na odbornou kvalifika-
ci, tak i na praxi v  oborech zajišťování vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany 
veřejného práva v  souvislosti s  působením  
ve veřejné správě a ochrany veřejnoprávních  
a podnikatelských subjektů a vlastnictví. Díky 
studiu u nás se můžete ucházet o odbornou 
nebo řídicí pozici v bezpečnostním sektoru nebo 
se rozhodnout pro navazující magisterské stu-
dium. V rámci bakalářského studia si můžete vy-

brat mezi prezenčním studiem a kombinovanou 
formou studia. Studenti Policejní odborné školy, 
kteří si chtějí rozšířit znalosti na naší vysoké ško-
le, přinášejí své znalosti z praxe do všech oblastí 
bezpečnosti. 

Věda a výzkum
Vědecký výzkum představuje na vysoké ško-
le nedělitelnou součást každodenní práce. 
Stěžejním bodem vědecké činnosti vysoké 
školy je oblast společenských a ekonomických 
věd a probíhá ve spolupráci s  ostatními uni-
verzitami, výzkumnými zařízeními nebo pod-
niky a firmami. Nejdůležitější směry vědecké  
a výzkumné práce se v  současnosti realizují  
na bázi výzkumných projektů a dotací, od-
borných seminářů, vědeckých konferencí a pu-
blikací, jež jsou součástí hodnocení každého 
pedagoga a každé katedry.
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Tři katedry:
• Katedra exaktních metod  
• Katedra managementu  
• Katedra společenských věd

Vědecká odvětví:
Sociální vědy

Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze je 
největší veřejnou ekonomickou vysokou 
školou v České republice. Šest fakult na-
bízí zájemcům široké spektrum studijních 
oborů v bakalářských, magisterských  
a doktorandských studijních programech. 
Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, 
Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta 
podnikové ekonomie, Fakulta infor-
matiky a statistiky a Fakulta národního 
hospodářství – se nachází v centru Pra-
hy. Fakulta managementu má své sídlo  
v Jindřichově Hradci.

VŠE, Fakulta managementu
www.fm.vse.cz
Jarošovská 1117/II |  CZ- 377 01 Jindřichův Hradec 
Tel. +42 (0) 50344 42411 | info@fm.vse.cz

FA
CT

S

Počet studentů: 935
Počet bakalářských/
magisterských 
programů/státních 
zkoušek: 1 bakalářský/
1 magisterský (+1 dokto-
randské studium) 
Poplatky za studium: 
žádné
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Doba trvání semestru: 
ZS od začátku září 
do konce února 
LS od konce února do konce 
srpna 
Partnerské univerzity/progra-
my: více než 130 partnerských 
univerzit, ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků:
angličtina, němčina, 
francouzština, španělština, 
ruština

Počet studentů: 222
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: 
2 bakalářské programy (Rybářství, Ochrana 
vod), 1 magisterský program (Rybářství 
a ochrana vod), 1 doktorský (Rybářství), až 
na bakalářský obor Ochrana vod (pouze 
prezenční studium) lze všechny programy ab-
solvovat jak v rámci prezenčního studia, tak 
i kombinovanou formou
Poplatky za studium: 20 euro/semestr za 
studium v angličtině (možné pouze u magisters-
kého či doktorandského studia), jinak žádné 
Doba trvání semestru: 
ZS: od konce září do poloviny února
LS: od poloviny února do konce srpna 
Partnerské univerzity/programy: 
celkem 41 partnerských univerzit a institucí, 
ERASMUS+

Fakulta rybářství a ochrany vod 
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích (FROV JU) byla 
založena 1. 9. 2009. Tato fakulta je se svým 
zaměřením na rybářství, akvakulturu, ochranu 
vod a komplexní systémy v  současnosti jediná 
svého druhu ve střední Evropě.

Pobočky fakulty
Fakulta má své další pobočky:

• Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 
(VÚRH) se sídlem ve Vodňanech
• Ústav akvakultury a ochrany vod (ÚA) se síd-
lem v Českých Budějovicích.
• Ústav komplexních systémů (ÚKS) se sídlem 
v Nových Hradech
• Jihočeské výzkumné centrum akvakultury  
a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) se síd-
lem ve Vodňanech
• Mezinárodní environmentální vzdělávací,
poradenské a informační středisko ochrany vod 
Vodňany (MEVPIS) se sídlem ve Vodňanech

Fakulta rybářství a ochrany vod
www.frov.jcu.cz/cs
Zátiší 728/II |  CZ-38925 Vodňany 
Tel. +42 (0) 387-774-601 | sekretar@frov.jcu.cz
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Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
www.filmovka.cz
Lipová alej 2068  | CZ-397 01 Písek 
Tel. +42 (0) 382 264 212 | famo@filmovka.czFILM ACADEMY OF

MIROSLAV ONDŘÍČEK
IN PÍSEK

FAMO
FAMO
FAMO

Filmová akademie Miroslava Ondříčka 
Písek je soukromá vysoká škola 
uměleckého zaměření (s přijímacím 
řízením) s  jedním bakalářským a jed-
ním magisterským studijním progra-
mem. Oba pod názvem Multimedia 
Production.

Studium
Studijní program na Filmové aka-
demii Miroslava Ondříčka Písek 
zprostředkovává studentům veškeré 
znalosti potřebné k výrobě audiovizu-

álního díla v těchto zaměřeních: režie, 
dokumentace, dramaturgie, scénář, 
kamera, střih, zvuk, vizuální efekty  
a klasická animace.
Filmová akademie získala v roce 2019 
akreditaci pro bakalářský a následný 
magisterský studijní program Multime-
diální produkce v  češtině a angličtině 
(akreditace platí do roku 2029).

FA
CT

S

Počet studentů: 160
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: 
1 bakalářský/1 magisterský 
Poplatky za studium: 31 500 Kč/semestr 
(studium v češtině) 5 500 euro/semestr 
(studium v angličtině)
Doba trvání semestru: 
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 dálnici D1 velmi dobré dopravní 
spojení jak do dvou největších aglomerací, do Prahy a do Brna, ale i do jiných 
regionů České republiky a Evropy.
Vrchovina, čerstvý vzduch a také přírodní a kulturní památky regionu umožňují 
příjemnou relaxaci ve volném čase. Oblíbenější cíle domácích i zahraničních 
návštěvníků jsou především pamětihodnosti měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sá-
zavou, jež byly zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 
Vedle vlastních vzdělávacích institucí má při volbě vhodného regionu  
ke vzdělávání velký význam i návazná činnost při výkonu povolání. Na Vysočině 
sídlí celá řada úspěšných firem a podniků, které absolventům vysokých škol pos-
kytují široké pole působnosti. Vysočinu lze počítat mezi průmyslově rozvinutější 
oblasti České republiky. Část podniků, především ty v tradičních odvětvích jako 
potravinářský průmysl, strojírenství nebo kovozpracující průmysl, má na Vysočině 
dlouholetou historii a tradici. Na druhé straně sídlí v kraji Vysočina také dnes 
již velmi známé podniky, které vznikly teprve za posledních dvacet let. Jejich 
činnost je většinou spojená s automobilovým průmyslem.
I když kraj Vysočina nepatří, co se rozsahu výzkumných aktivit týče, ke 
špičkovým regionům České republiky nebo EU, nacházejí se zde některé insti-
tuce, jejichž význam překračuje hranice regionu, jako například Centre of Ex-
ceIIence Telč (www.itam.cas.cz/CET), Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův 
Brod (www.vubhb.cz), Ústav biologie obratlovců AV ČR ve Studenci  
(www.ivb.cz/pracoviste/detasovane-pracoviste-studenec) nebo Ústav jader-
ného výzkumu Řež, a. s., pobočka jaderné elektrárny JE Dukovany (www.ujv.cz).

V regionu je zakotvena relativně mladá Vysoká škola polytechnická Jihlava 
(VŠPJ), která nabízí devět bakalářských a dva magisterské studijní programy. 
Kreativní činnost a projektová práce se zde zaměřuje především na aplikovaný 
výzkum a vývoj, a to nejen ve spolupráci s českými, ale i se zahraničními part-
nery. Studium na VŠPJ umožňuje aplikovat získané teoretické poznatky přímo 
v praxi.
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Vysoká škola polytechnická Jihlava
www.vspj.cz
Tolstého 16  | CZ-586 01 Jihlava 
Tel. +42 (0) 567 141 181 | studijni@vspj.cz 

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

Studium
VŠJP nabízí vzdělávání formou 
akreditovaných bakalářských a ma-
gisterských studijních programů  
a kurzů dalšího vzdělávání. Roz-
manitý výběr bakalářských studij-
ních programů z  oblasti ekonomiky, 
zdravotnictví a technických věd od-
povídá požadavkům regionálních 
zaměstnavatelů. I navazující magis-
terská studia se zaměřením na zdra-
votnictví zohledňují potřebu vysoce 
kvalifikovaných a specializovaných 
pracovníků v tomto oboru.

Pokud studenti nemají zájem o vy-
sokoškolský titul, přesto si ale chtějí 

rozšířit své schopnost a vědomosti, je 
pro ně k dispozici nabídka celoživot-
ního vzdělávání. Pro zájemce nad 50 
let je určena Univerzita třetího věku, 
která nabízí semináře a kurzy dalšího 
vzdělávání z různých oborů.

Katedry 
VŠJP byla založena jako neuniverzitní 
vysoká škola, která se – ze zákona – 
nečlení na fakulty.
Pět ze sedmi kateder jsou specifické 
podle studijního oboru: katedra eko-
nomických studií, katedra cestovního 
ruchu, katedra technických studií, ka-
tedra zdravotnických studií a katedra 
sociální práce. Katedra matematiky  
a kabinet sportu zajišťují výuku jednot-
livých předmětů pro akreditované stu-
dijní programy.

FA
CT

S

Počet studentů: ca 2 200 
Počet bakalářských/magisterských 
programů/státních zkoušek: 
8 bakalářský/1 magisterský program 
Poplatky za studium: žádné
Doba trvání semestru: 
ZS: od poloviny/konce září do poloviny 
února 
LS: od konce února do začátku července 
Partnerské univerzity/programy: 
63 partnerských vysokých škol, ERASMUS+
Nabídka cizích jazyků: 
angličtina, němčina, francouzština, 
italština, ruština, španělština, latina
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Aktivní spolupráce a projekty 
Pro profesně orientovanou vysokou 
školu, jako je Vysoká škola polytech-
nická Jihlava, je rozhodující, aby její 
akademičtí pracovníci zaměřili svou 
aktivní pozornost primárně na apli-
kovaný výzkum a vývoj ve spolupráci 
s  partnery z  oblasti průmyslu. Právě 
v  tomto transferu vysoce teoretických  
a vědeckých poznatků do praxe 
spočívá hlavní obsah tvůrčí činnosti 
akademických pracovníků VŠJP. Proto 
se na VŠJP realizují dotační projekty 
TACR; Epsilon, MPO Trio nebo GACR.
VŠJP vydává dva odborné časopisy, 
každoročně organizuje odbor-
né konference za  účasti expertů (z 
oblasti teoretického výzkumu a prak-

tické aplikace) z  celé České republiky  
a ze zahraničí, spolupracuje s domá-
cími a zahraničními vysokými školami  
a výzkumnými ústavy, často navazuje 
kontakty s podniky a veřejnou správou, 
a podílí se tak na řešení konkrétních 
praktických problémů (například při 
vytváření studií proveditelnosti, při mar-
ketingovém výzkumu, u statisticko- 
ekonomických studiích apod.). 
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Výsledky této tvořivé činnosti 
zveřejňují akademičtí pracovníci
 (často ve spolupráci s domácími 
a zahraničními kolegy)
formou odborných monografií,
konferenčních příspěvků, 
odborných statí a článků apod.
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