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Kdo jsme?

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je asociací 
německých vysokých škol a studentských sdružení. Naším 
úkolem je podporovat akademickou spolupráci po celém 
světě – především prostřednictvím výměnných pobytů stu-
dentů a vědců.

V našich informačních brožurách, na stránkách 
www.daad.de a na webových prezentacích zahraničních 
poboček a informačních center DAAD naleznete informace 
o studiu a životě v Německu.
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velice mě těší, že uvažujete o studijním pobytu svého dítěte 
v Německu!

Studium v zahraničí může být pro člověka obrovským přínosem. 
Studenti se zahraniční zkušeností mívají nejen větší přehled 
o svém studijním oboru, ale také získají úplně jiný pohled na svět 
a navážou osobní kontakty, které jim často vydrží po celý život.

Německo nabízí v mnoha ohledech právě českým studentům 
ideální podmínky: vysoké školy jsou zde na špičkové úrovni 
a mají ve světě výbornou pověst. Ve srovnání s jinými západní-
mi zeměmi má Německo poměrně mírné životní náklady 
a veřejné vysoké školy navíc nevybírají studijní poplatky.

Česká republika a Německo jsou si blízké i z hlediska kultury, 
což českým studentům pomáhá rychleji si zvyknout na nové 
poměry. Jako občané členského státu EU mají studenti z ČR 
z administrativního hlediska stejný status jak občané Německa.

Pobyt v Německu může být prospěšný i po jazykové stránce: znalostí 
němčiny člověk může získat konkurenční výhodu. V České republice 
sídlí řada německých firem, a tak lze znalosti němčiny uplatnit 
i v domácím prostředí. Německo je v každém případě dobrá volba!

V této příručce najdete odpovědi na 15 důležitých otázek týkají-
cích se studia a života v Německu. V Informačním centru 
DAAD v Praze Vám rádi osobně odpovíme na další otázky, které 
se studijním pobytem v Německu souvisí.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vašemu dítěti přínosný 
a inspirující pobyt na německé vysoké škole!

Dr. Christof Heinz
vedoucí Informačního centra DAAD v Praze

Milí rodiče,
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Studium v Německu  v 15 otázkách 
a odpovědích
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 3 Jaké znalosti němčiny musí mé dítě mít? str. 11
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 5  Která vysoká škola a jaký studijní obor jsou  
nejvhodnější? str. 15

 6 Jak dlouhý by měl studijní pobyt být? str. 16
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15 Kde najdu více informací? str. 30
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Život v cizí zemi dokáže značně rozšířit obzory. Nabízí nové 
perspektivy a dává podněty k zamyšlení. Zahraniční zkušenosti 
pomáhají formovat a obohacovat osobnost člověka.

Poznání nové kultury s sebou přináší větší rozhled – a to i v pří-
padě, že ona nová kultura na první pohled nepůsobí nijak 
neznámým dojmem. Lépe se pak ubráníme předsudkům a zau-
jatosti. Obohacením jsou i přátelství napříč zeměmi a kontinen-
ty, která během studijních pobytů v zahraničí spontánně vzni-
kají.

Studium v zahraničí naučí Vaše dítě mnohem větší samostat-
nosti, než kdyby padla volba na studium v zemi původu – zvy-
šují se tak i šance při hledání zaměstnání. Zahraniční zkuše-
nost významnou měrou přispívá k úspěšné pracovní kariéře 
v globalizovaném světě. Studium v zahraničí – to je jasné plus 
v životopise, které Vaše dítě jistě docení při pozdějším hledání 
pracovního uplatnění. Navíc tak získá možnost prohloubit si 
jazykové znalosti a navázat užitečné kontakty již na začátku stu-
dijního a pracovního života.

Studium v zahraničí v dnešní době již nemusí nutně znamenat, 
že se celková doba studia prodlouží. Předměty a zkoušky absol-
vované na německé vysoké škole lze na domovské vzdělávací 
instituci zpravidla nechat uznat. Na řadě vysokých škol navíc 
v posledních letech vznikly speciální studijní programy vyhovu-
jící potřebám zahraničních studentů.

Studijní pobyt v zahraničí je, stručně řečeno, hodnotnou inves-
ticí do budoucnosti Vašeho dítěte.

1
Proč studovat v zahraničí?
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Je to radost …
otvírat mladým lidem nové možnosti.

Často k nám do Informačního centra přicházejí studenti 
středních škol také spolu se svými rodiči. Mám radost, když 
vidím, jak se z nesmělých plánů stává životní rozhodnutí. 
Studium v Německu přináší mladým lidem mnoho nových 
možností, kam v životě směřovat.

Studenty seznamujeme během návštěvy v Informačním 
centru s nabídkou studijních oborů a dle přání pomáháme 
nasměrovat k výběru té správné univerzity. 

Protože jsem také maminkou, velmi dobře rozumím obavám 
rodičů a vím, jak těžké je poslat své dítě do neznámého 
prostředí. Známe ale mnoho studentů, kteří studiem 
v zahraničí jen a jen získali. 

Někdy nás studenti, kterým jsme s plánováním pobytu 
v Německu pomáhali, po svém návratu navštíví. Vždy mě 
těší, když slyším, že se jim v Německu na univerzitě líbilo 
a jaké odvážné plány se svou budoucností mají.

Mgr. Barbora Boušová poskytuje poradenství ke studiu v Německu, 
pracuje v Informačním centru DAAD v Praze.
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Němčinu jsem se začala učit …
již ve školce, z tohoto období mi však utkvělo jediné slovo – 
der Frosch. Zásadní zlom nastal na gymnáziu díky 
výměnnému pobytu s partnerskou školou. Najednou to byla 
němčina, která mne pojila s novými přáteli a umožňovala mi 
zůstat s nimi v kontaktu. Mezitím jsem německý jazyk 
vystudovala a angažovala se v česko-německých vztazích jak 
dobrovolně, tak i profesně. Německému jazyku vděčím za 
mnohé – za osobní, studijní i profesní růst a za lidi, které 
mám ráda.

Mgr. Lucie Kroulíková
studentka doktorského studia na Univerzitě Hamburg
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Německé vysoké školy mají ve světě skvělou pověst. Přinášejí 
důležité a i v mezinárodním měřítku významné impulsy pro 
inovace a pokrok.

Z Německa pochází také řada světových vynálezů, o čemž vypoví-
dá i dlouhý seznam německých nositelů Nobelovy ceny: 68 z nich 
získalo cenu v oblasti přírodních věd a medicíny. K těmto badate-
lům patří například Wilhelm Conrad Röntgen, Robert Koch, Max 
Planck, Albert Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard či Harald 
zur Hausen. A ne nadarmo se říká, že Německo je zemí básníků 
a myslitelů, zemí Kanta, Hegela a Adorna, zemí Goetha, Heineho 
a Brechta či Bacha, Beethovena a Brahmse.

Věda a výzkum se v německé společnosti těší velkému uznání 
a mají dlouhou tradici. Dnes je v Německu více než 390 státem 
uznaných vysokých škol, které jsou rozesety na 180 místech po 
celém Německu (viz mapka na straně 31). Studijní a výzkumné 
možnosti na těchto školách jsou velmi rozmanité – celkově se 
jedná o nabídku více než 16 000 studijních programů, z nichž 
přes 1 000 má mezinárodní charakter.

Vaše dítě v Německu nalezne skvělé podmínky pro úspěšné 
studium. Vysoké školy a výzkumné instituce jsou dobře vybave-
ny, pedagogové se studentům velmi intenzivně věnují a záro-
veň je vnímají jako začínající vědecké pracovníky.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že němčina patří k nejdůle-
žitějším jazykům vědecké komunikace. Mezi světové jazyky ji 
řadí 125 milionů rodilých mluvčích. Angličtina je dnes nutností, 
němčina představuje výhodu – znalost angličtiny je v součas-
nosti považována za samozřejmost, dobré znalosti dalšího cizí-
ho jazyka pak znamenají větší šanci na pracovní uplatnění 
v dnešním globalizovaném světě. Němčina se vyplatí!

2
Jaké jsou výhody studia v Německu?
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Abychom se v zahraničí cítili dobře, potřebujeme zpravidla 
dobré znalosti cizího jazyka. To platí v Německu stejně jako 
kdekoli jinde.

Ideální samozřejmě je, když Vaše dítě už německy umí. S němči-
nou se vyplatí začít už doma, třeba v kurzech Goethe-Institutu 
nebo na domovské vysoké škole, navíc to později ušetří čas a pení-
ze. Další možnost představují kurzy po internetu, které nabízí 
například Deutsch-Uni Online (DUO – www.deutsch-uni.com) 
nebo Deutsche Welle (www.dw.de). Na německé vysoké škole se 
ale neočekává, že zahraniční studenti budou již od začátku mluvit 
perfektně německy.

Úroveň jazykových znalostí potřebná pro studium na německé 
vysoké škole zcela závisí na zvoleném studijním oboru:

■	 	Studenti, kteří se rozhodnou pro mezinárodní studijní pro-
gram, potřebují v první řadě dobrou znalost angličtiny. V ang-
ličtině lze v současné době na německých vysokých školách 
studovat ve více než 1 000 bakalářských, navazujících magis-
terských a doktorských programech. Bližší informace nalez-
nete na www.daad.de/international-programmes.

■	 	Studenti, kteří se rozhodnou pro studijní obor vyučovaný 
v němčině, musí doložit určitou úroveň znalostí tohoto jazy-
ka. K tomu existuje řada jazykových zkoušek a standardizo-
vaných testů – například Test Deutsch als Fremdsprache 
(TestDaF).

Řadu možností, jak se naučit jazyk, samozřejmě nabízí i samot-
né Německo. Německé vysoké školy nabízejí doprovodné jazy-
kové kurzy němčiny při studiu. Po celé zemi se zároveň každý 
rok otvírá velké množství letních škol, které Vaše dítě může vyu-
žít k jazykové přípravě ke studiu (www.daad.de/sommerkurse).

3
Jaké znalosti němčiny musí mé dítě 
mít?
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Možná se obáváte, že Vaše dítě studium v zahraničí nezvládne. 
Právě proto nabízí německé vysoké školy celou řadu kurzů, 
které dokážou uchazeče na studium v Německu cíleně připra-
vit.

Pomoci mohou třeba přípravné kurzy ke studiu. Jedná se 
o programy, které některé vysoké školy vypisují právě pro 
zahraniční uchazeče o studium. V rámci těchto kurzů se mladí 
lidé jazykově i odborně připravují na studium v Německu. 
Často v nich uchazeči získají informace o německém 
vysokoškolském systému a metodách vědecké práce. Bližší 
informace o těchto programech naleznete na 
www.daad.de/international-programmes.
Další možností, jak se seznámit s nároky na studium v Němec-
ku, je účast na letním kurzu. Tyto kurzy pořádá v letních měsí-
cích celá řada univerzit po celém Německu. Bližší informace 
k tomuto tématu naleznete v kapitole „6 Jak dlouhý by měl stu-
dijní pobyt být?“ a na www.daad.de/sommerkurse.

4
Je možné v Německu absolvovat 
přípravný kurz?
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Už během studií …
mi bylo jasné, že bez znalosti němčiny se ve svém oboru sotva 
pohnu kupředu. Němčina se pak stala jedním z důležitých 
klíčů, které mi umožnily nejen čerpat z bohatého 
intelektuálního života našich sousedů, ale později i vstoupit 
do mezinárodních diskusí. Na německých odborných 
diskusích mě kromě vysoké intelektuální úrovně fascinovala 
jejich otevřenost, jež se pro mě stala důkazem, že kritika 
může a má jít velmi hluboko, přitom však zůstat na věcné 
úrovni a nepřecházet do osobní roviny. Už jako doktorand, 
který s podporou DAAD strávil rok studijního pobytu 
v Berlíně, anebo později jako hostující docent v Mnichově, 
jsem mohl nejen plnými doušky užívat vysokou úroveň 
německé akademické kultury, ale snad i svým dílem přispět 
k vědecké spolupráci.

doc. PhDr. Michal Pullmann, PhD.
historik, vysokoškolský učitel, bývalý stipendista DAAD
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Německé vysoké školy nabízejí vhodné studium pro uchazeče 
s nejrůznějšími zájmy a různým stupněm dosaženého vzdělá-
ní. V Německu lze

■	 	nastoupit na vysokou školu ihned po ukončení střední školy,
■	 	absolvovat zahraniční pobyt v rámci studia na domácí univer-

zitě,
■	 	po získání vysokoškolského titulu pokračovat v navazujícím 

studijním programu či získat doktorát.

390 státem uznaných vysokých škol a 16 000 studijních pro-
gramů pro studenta představuje těžkou volbu. Nabídka se stává 
přehlednější, když si uchazeč vybere konkrétní typ vysoké školy:

■	 	Univerzita (studium zaměřené na teorii s perspektivou vědec-
ké práce),

■	 	Vysoká škola odborná (studium zaměřené na praxi),
■	 	Umělecká vysoká škola (studium umění).

Většina německých vysokých škol je financována státem. Sou-
kromé školy, kterých je v Německu přes 100, navštěvuje pouze 
5 procent studentů. Většina studujících se tedy ke studiu zapi-
suje na státní vysoké škole. Příčinou jsou vysoké poplatky na 
soukromých vysokých školách. Kvalita vzdělání je na obou 
typech škol srovnatelná.

Při výběru školy a toho správného studijního programu Vám 
mohou pomoci webové stránky www.daad.de/deutschland 
a www.studienwahl.de. Poradenství poskytují také pracovníci 
v Informačním centru DAAD v Praze – více na www.daad.cz.

5
Která vysoká škola a jaký studijní 
obor jsou nejvhodnější?
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Rozhodnutí jít za studiem do Německa Vám zřejmě bude připa-
dat velmi důležité a závažné. Možná si také nebudete úplně 
jisti, jestli je dlouhý pobyt v zahraničí pro Vaše dítě to pravé. 
Dlouhý zahraniční pobyt třeba také nebude zapadat do dosavad-
ních studijních a životních plánů Vašeho dítěte.

Nemějte obavy – rozhodnutí pro studium v Německu nemusí 
nutně znamenat dlouhý pobyt Vašeho dítěte mimo domov. Exis-
tuje celá řada možností, jak do Německa vycestovat na kratší 
dobu, obohatit tak studium na domovské vysoké škole o zahra-
niční zkušenost a zároveň tak získat plusové body do životopisu.

Německé vysoké školy každoročně pořádají letní kurzy, které se 
konají zpravidla v období od června do září. Spektrum kurzů je 
široké: kromě jazykových kurzů se lze přihlásit také na odborné 
kurzy nejrůznějšího zaměření. Letní kurzy jsou skvělou mož-
ností seznámit se s cizí zemí i její kulturou a získat představu 
o tom, jak studium na německé vysoké škole vypadá. Nabídku 
letních kurzů naleznete na www.daad.de/sommerkurse.

Další možností kratšího pobytu jsou výměnné programy, které 
nabízejí jednotlivé vysoké školy. V rámci těchto programů mohou 
studenti vycestovat do Německa třeba jen na jeden semestr. Kratší 
pobyt může Vaše dítě využít i k absolvování praxe.

Letní kurz, praxe či semestr strávený v zahraničí mnohdy stu-
denta inspiruje k delšímu studijnímu pobytu v Německu. Pobyt 
trvající několik semestrů Vašemu dítěti umožní, aby v Němec-
ku získalo celosvětově uznávaný vysokoškolský diplom. Během 
delšího pobytu student samozřejmě cizí zemi pozná daleko 
intenzivněji a má také možnost výrazně si vylepšit jazykové 
znalosti. Může to být i začátek dlouhodobých plánů spojených 
se životem v zahraničí.

6
Jak dlouhý by měl studijní pobyt být?
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K němčině jsem se dostala 
náhodou, ...
když jsem si ji na konci 2. třídy kvůli velkému zájmu 
o angličtinu dobrovolně zvolila. Svého rozhodnutí jsem nikdy 
nelitovala. Díky němčině jsem se mohla podívat na mnoho 
zajímavých míst, poznat skvělé lidi z celého světa, zúčastnit 
se mnoha seminářů a v neposlední řadě zvolit si profesi, která 
mě baví. Svým žákům se snažím ukázat, že němčina není 
jen předmět ve škole, ale i skvělý prostředek, jak obohatit svůj 
život, a že pro ně může být důležitá. Se znalostmi jazyka 
budou mít v životě mnohem víc možností – nejen těch 
pracovních.

Mgr. Klára Šmicová
učitelka němčiny na ZŠ Na Stínadlech v Teplicích
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V porovnání s jinými evropskými zeměmi není život v Němec-
ku drahý. Náklady na potraviny, ubytování, oblečení, kulturní 
vyžití atd. jsou srovnatelné s průměrem v celé EU.

Při plánování studijního pobytu je kromě životních nákladů nutné 
počítat také s výdaji na zdravotní pojištění, na administrativní 
semestrální poplatky a případně také na školné. V Německu se vět-
šina studentů zapisuje na státní vysokou školu. Na tomto typu škol 
se zpravidla za první studium a za řadu navazujících magisterských 
studijních oborů školné neplatí. Některé navazující magisterské 
programy však jsou zpoplatněny, někdy až částkou převyšující 
10 000 eur za semestr. I na soukromých vysokých školách se 
v některých případech platí relativně vysoké školné. Všichni vysoko-
školští studenti kromě toho platí také tzv. administrativní semes-
trální poplatek, v němž je většinou zahrnuto i půlroční jízdné na 
veřejnou dopravu v okolí vysoké školy. Jeho výše se na jednotlivých 
vysokých školách liší, počítejte s cca 200 až 250 eury za semestr.

Obecně platí, že v menších městech si lze vystačit s menším 
finančním obnosem než ve velkoměstech. Statistiky uvádějí, že 
studenti v Německu mají průměrně k dispozici zhruba 865 eur 
měsíčně. Největší výdajovou položkou je nájemné bytu.

Je možné, že zahraniční studenti budou muset v Německu 
pomocí tzv. potvrzení o financování (Finanzierungsnachweis) 
doložit, že mají zajištěny prostředky k uhrazení svého studijní-
ho pobytu. Zpravidla se vyžaduje, aby Vaše dítě mělo ročně 
k dispozici zhruba 8 000 eur.

Občané ČR mohou od 1. května 2011 v Německu pracovat bez 
omezení – pracovní povolení již není zapotřebí. Brigáda může 
finanční situaci studenta vylepšit, ale je nepravděpodobné, že by 
práce při studiu dokázala pokrýt veškeré životní náklady.

7
Kolik stojí studium v Německu?
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Možností podpory kratších i delších studijních pobytů v Němec-
ku existuje celá řada. Zahraniční studenti mohou o stipendia 
žádat u nejrůznějších organizací a institucí.
Informace o tom, zda pro Vaše dítě existuje možnost získat 
nějaké stipendium, Vám poskytnou pracovníci v Informačním 
centru DAAD Praha. Poradenství nabízejí také lektoři DAAD 
či zahraniční oddělení na českých vysokých školách.

Centrální databáze stipendií na území Německa 
(www.funding-guide.de), kterou provozuje organizace DAAD, 
nabízí pohodlnou možnost vyhledávání různých druhů stipen-
dií na internetu. Naleznete tam nejen stipendia poskytovaná 
DAAD, ale i možnosti podpory ze strany jiných organizací. Je 
však dobré vědět, že německé stipendijní organizace zpravidla 
nepodporují kompletní studium ani první ročník na vysoké 
škole v Německu.

Také některé německé vysoké školy poskytují stipendia, ve srov-
nání s ostatními zeměmi jich však zatím není příliš mnoho. 
I tyto nabídky však postupně přibývají, určitě se proto vyplatí 
zeptat se na možnost podpory i na příslušné vysoké škole.

8
Je možné získat stipendium?
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Potřeba víza u zahraničních studentů souvisí s tím, z jaké země 
student pochází, a jak dlouho chce v Německu zůstat. Občané 
ČR jakožto občané EU pro pobyt v Německu vízum nepotřebu-
jí. Pro vstup na území Německa stačí občanům členských států 
EU či Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska pouze plat-
ný občanský průkaz.

Občané ostatních zemí většinou potřebují vízum tehdy, plánují-
li v Německu zůstat déle než 90 dní. O vízum je třeba zažádat 
před vstupem do Německa. Občané Austrálie, Izraele, Japon-
ska, Kanady, Nového Zélandu, Jižní Koreje a Spojených států 
amerických mohou do Německa přicestovat bez víza, po příjez-
du však musí zažádat o povolení k pobytu.

Zvláštní pravidla platí pro pobyt v Německu v délce do 90 dní. 
V takovém případě mohou do Německa bez víza přicestovat 
i občané Argentiny, Brazílie, Bruneje, Chile, Kostariky, Salvado-
ru, Uruguaye a Venezuely. Totéž platí i pro státní příslušníky 
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Černé Hory a Srb-
ska, ovšem jen v případě, že se mohou prokázat biometrickým 
pasem.

Další podrobnosti a informace o aktuálních předpisech Vám 
sdělí německé velvyslanectví či konzulát ve Vaší zemi. Tam 
Vám také pomohou se všemi nejasnostmi ohledně žádosti 
o vízum.

9
Jaké dokumenty jsou potřeba 
pro pobyt v Německu?
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V mezinárodním srovnání je Německo bezpečná země. K pří-
lišným obavám z kriminality zde není důvod. Ve městech i na 
venkově se lze ve dne i v noci volně pohybovat bez zvláštních 
bezpečnostních opatření.

Německé policii lze důvěřovat a očekávat od ní spolehlivou 
pomoc. Policistům se dovoláte z každého telefonního přístroje 
v Německu, stačí vytočit číslo 110, linka je bezplatná.

V Německu jsou prostřednictvím velvyslanectví či konzulátů 
zastoupeny téměř všechny země světa. V případě problémů se 
tedy můžete obrátit na kontaktní osobu z Vaší země.

Se všemi otázkami týkajícími se osobní bezpečnosti se Vaše 
dítě v případě problémů může obracet také na zahraniční oddě-
lení příslušné vysoké školy.

10
Je v Německu bezpečno?
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Lékařská péče je v Německu na vysoké úrovni. Německý systém 
zdravotnictví se díky husté síti vysoce kvalifikovaných odborní-
ků řadí k těm nejlepším na světě. Pokud by tedy Vaše dítě potře-
bovalo lékařské ošetření, pak by jen stěží jinde na světě hledalo 
lepší péči než právě v Německu.

Každý, kdo chce studovat v Německu, musí mít sjednané zdra-
votní pojištění. Před odjezdem do Německa je důležité ověřit, 
zda je Vaše dítě pojištěné. Je totiž možné, že pojištění ze země 
původu platí i v Německu, například všichni držitelé Evropské-
ho průkazu zdravotního pojištění (EHIC) jsou zároveň pojištěni 
i v Německu. Jestliže zdravotní pojištění ze země původu 
v Německu neplatí, je třeba se pojistit. Vždy se však doporučuje 
uzavřít pojištění v zemi, kde pobýváte častěji. U německých 
veřejných zdravotních pojišťoven za pojistku zaplatíte přibližně 
80 eur měsíčně.

V případě otázek k zdravotnímu pojištění je studentům k dispo-
zici zahraniční oddělení německé vysoké školy, kde lze také zís-
kat konkrétní doporučení. Pobočky veřejných zdravotních pojiš-
ťoven se většinou nacházejí v blízkosti vysokých škol, pojistku 
si tedy studenti mohou sjednat rychle a bez komplikací.

Pojištěnci mohou v Německu chodit k lékaři. V naléhavých pří-
padech lze využít pohotovostní lékařskou službu a lékařskou 
službu první pomoci v nemocnicích. Za nutné zákroky pojiš-
těnci neplatí. Na bezplatné lince 112 si lze v jakoukoli denní či 
noční hodinu zavolat pohotovost či sanitku.

Důležité upozornění: léky se v Německu prodávají pouze 
v lékárnách. Německý zákon o léčivech je přísný – některé léky, 
které se v jiných zemích prodávají volně (např. antibiotika), lze 
v Německu získat jen na lékařský předpis.
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péče?
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Vaše dítě nebude v Německu na všechno úplně samo. V orga-
nizačních záležitostech nabízejí vysoké školy pomoc a podporu. 
Každá vysoká škola má zahraniční oddělení nazývané většinou 
buď Akademisches Auslandsamt nebo International Office, které 
se stará o zahraniční studenty. Na zahraniční oddělení se lze 
obrátit již při konkrétních přípravách studijního pobytu 
v Německu. Poskytnou uchazeči informace k jednotlivým stu-
dijním oborům, podmínkám přijetí, k přípravě na studium, 
jazykovým zkouškám, k praxi, financování a konkrétnímu plá-
nování studia. Studentům však pomohou i po příjezdu do 
Německa a poskytnou jim veškeré nezbytné informace.

Na některých vysokých školách funguje tzv. Patenprogramm, 
obdoba českého buddy systému. V rámci tohoto programu je 
zahraničnímu studentovi přidělen osobní tutor, většinou tamní 
zkušený student, který pomůže při pochůzkách po úřadech, 
každodenních problémech, otázkách týkajících se studia atd. Na 
mnoha vysokých školách poskytují pomoc i tzv. Studentenwerke. 
Často nabízejí balíčky služeb (tzv. Servicepakete) určené zahra-
ničním studentům, které kromě zdravotního pojištění obsahují 
také ubytování a stravu a dokážou tím leckterému zahraniční-
mu studentovi značně ulehčit začátek pobytu v Německu.

Na všech vysokých školách fungují také různá studentská sdru-
žení. Lze je oslovit při otázkách týkajících se studia a každoden-
ních záležitostí. Často také pořádají pro nové studenty tzv. ori-
entační týden a další akce, při nichž se studenti seznámí 
s prostředím školy. Vyučující v konzultačních hodinách stu-
dentům pomohou vyřešit otázky týkající se studovaného oboru.

Je však také dobré vědět, že německé vysoké školy od svých stu-
dentů očekávají jistou dávku samostatnosti. Studenti musí být 
schopni do značné míry převzít zodpovědnost za své studium. 
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Kde najde mé dítě podporu a pomoc?
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V Německu studenti bydlí buď na studentských kolejích, nebo 
v soukromí.

Na rozdíl od jiných zemí nebývá studentům německých vyso-
kých škol ubytování přidělováno automaticky. Jen málo vyso-
kých škol má vlastní campus a v areálu vysoké školy zpravidla 
bydlet nelze. Každé univerzitní město však má vlastní student-
ské koleje. Pokoj na koleji je většinou cenově nejvýhodnější 
možnost ubytování, je ale třeba o něj zažádat s dostatečným 
předstihem.

Další možností je ubytování v soukromí. Nabídka bývá pestrá, 
sahá od nevybavených pokojů až po zařízené byty. Mezi studen-
ty je velmi oblíbené sdílené bydlení, tzv. Wohngemeinschaften 
neboli WGs, kdy více lidí obývá společný byt. Každý nájemník 
má svůj vlastní pokoj, kuchyň a koupelna jsou společné. Výho-
dou je, že je sdílené bydlení relativně cenově výhodné. Kromě 
toho se studenti tímto způsobem rychleji seznámí a mají také 
skvělou příležitost naučit se německy.

Užitečné informace týkající se hledání ubytování Vám poskytne 
zahraniční oddělení německé vysoké školy.
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Kde hledat ubytování?
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Možná zvažujete, že své dítě v Německu navštívíte. Je to dobrý 
nápad, Německo Vám v tomto ohledu může leccos nabídnout.

Německo je pestré a lákavé. Na severu se táhnou skupiny ostro-
vů s širokými plážemi plnými dun, rozléhají se tam vřesoviště 
a mokřiny. V německém středohoří naleznete údolí řek, která 
lemují husté smíšené lesy a středověké hrady, kdysi tolik opěvo-
vané německými romantiky. Na jihu se pak tyčí Alpy a rozklá-
dají průzračná horská jezera.

Za návštěvu stojí nejen metropole jako Berlín, Hamburk či 
Mnichov. I v menších městech se konají různé kulturní událos-
ti – výstavy, koncerty, slavnosti, představení, festivaly, veletrhy, 
sportovní akce atd.

Nenechte si ujít také německé tradiční slavnosti! V průběhu celé-
ho roku se v Německu koná řada regionálních slavností, které 
návštěvníkům skýtají jedinečné zážitky – jmenujme například 
rýnský karneval, falcké slavnosti vína či mnichovský Oktoberfest.

Také po kulinářské stránce je Německo velmi rozmanité: tradiční-
mi a vydatnými regionálními pokrmy jako Sauerbraten, Eisbein 
a Schweinshaxe s čerstvě načepovaným pivem počínaje a variace-
mi špičkových kuchařů a vybranými víny konče. Samozřejmostí 
jsou také nejrůznější restaurace nabízející mezinárodní kuchyni.

Německo má kvalitní dopravní infrastrukturu. Ať už pojedete 
autem, vlakem či poletíte, Vaše cesta bude vždy příjemná 
a pohodlná.

Německo navíc leží v srdci Evropy a je tedy ideálním výchozím 
bodem pro výlety do ostatních evropských zemí. Přesvědčte se 
sami!
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Kam se v Německu podívat?
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Rady a pomoci na začátku plánování studijního pobytu v Němec-
ku se Vám dostane již v České republice. Po celém světě se pak 
můžete obrátit na tato místa či osoby (zde jsou k dispozici také 
další publikace DAAD s podrobnějšími informacemi):

■	 	informační centra (IC) a zahraniční pobočky DAAD (adresy 
naleznete na www.daad.de/local),

■	 	lektoři a docenti DAAD, kteří působí na zahraničních vyso-
kých školách,

■	 	Goethe-Institut,
■	 	zastupitelské úřady Spolkové republiky Německo v zahrani-

čí – tedy velvyslanectví a konzuláty.
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Kde najdu více informací?

Informace naleznete také na internetu:

Podrobné informace 
o studiu v Německu:

	 	www.daad.de/deutschland

	 	www.study-in.de

Nabídka studia:
	 	www.daad.de/ 
international-programmes

	 	www.hochschulkompass.de

	 	www.universityranking.de

	 	www.studienwahl.de

Vízová povinnost:
	 	www.auswaertiges-amt.de

Stipendia a podpora studia:
	 	www.funding-guide.de

Výuka němčiny:
	 	www.learn-german.net

	 	www.goethe.de

	 	www.fadaf.de

	 	www.testdaf.de

	 	www.daad.de/sommerkurse

Rádi Vám poradíme také přímo v centrále DAAD v Bonnu. 
S dotazy tedy rozhodně neváhejte!
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