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 Smluvní spolupráce mezi partnerskými univerzitami od roku 2010
 Běží do června 2018, ale už se obě univerzity dohodly na prodloužení
smlouvy

 Zusammenarbeit zwischen beiden Hochschulen seit 2010 ‐

Všeobecné
informace
Allgemeine
Informationen

Verlängerung des Vertrags

 Po absolvování vybraných předmětů získá student diplom z obou
univerzit
 Nach Absolvieren von ausgewählten Kursen bekommen die
Studenten zwei Abschlüsse
 Pobyt v zahraničí je financován z prostředků Erasmus+ a zdrojů obou
partnerů
 Auslandsaufenthalt wird durch Erasmus+ und andere Förderquellen
der beiden Partnern finanziert
 Možnost studovat 3. ročník (5., 6. a 7. semestr) bakalářského studia
na univerzitě Hochschule Hof v Německu
 Möglichkeit das 3. Jahrgang (5., 6. und 7. Semester) an der
Hochschule Hof in Deutschland zu studieren

Požadavky na
studenty
Anforderungen
an Studenten

 Bakalářské obory (Bachelorstudiengänge)
– Podniková ekonomika a management
(Betriebswirtschaft und Management)
– Management obchodních činností
(Management der Handelstätigkeiten)
 Požadavky ‐ velmi dobrá znalost němčiny, částečně angličtiny
 Anforderungen ‐ gute deutsche Sprachkenntnisse, teilweise
Englisch
 Student musí úspěšně splnit 2. ročník FEK a získat min. 120
kreditů
 Student muss das 2. Studienjahr in Pilsen erfolgreich erfüllen
und mindestens 120 Kredite gewinnen
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 Program zahrnuje dva semestry studia na partnerské univerzitě
 Das Studienprogramm beinhaltet 2 Auslandssemester
 Povinná praxe v německé firmě v délce min. 18. týdnů

Studium v
Hofu

 Dazu noch ein Praxissemester im Umang min. 18 Wochen
 Vypracování bakalářské práce v němčině a její hodnocení na
Hochschule Hof
 Bachalorarbeit auf deutsch, bewertet an der Hochschule Hof

Studium in
Hof

 Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky probíhají
na FEK
 Verteidigung der Bachalorarbeit und Staatsexams an der WBU

2 diplomy
bakalářský diplom FEK ZČU (Bc.)
bakalářská diplom Hochschule Hof (Bc.A.)

Účastníci / Absolventi
Teilnehmer/ Absolventen
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Václav Klail

 Téma BP ‐ Založení
personální agentury a
agentury práce v České
republice

 Thema BA ‐ Gründung eines
Unternehmens zur
Vermittlung und Verleihung
von Arbeitnehmern in der
Tschechischen Republik

„Bez DD bych dnes neměl v Německu 2 firmy s dohromady 12ti zaměstnanci.
Děkuji za tuto možnost!“
„Ohne DD hätte ich heute in Deutschland keine 2 Firmen mit insgesamt 12
Mitarbeitern gehabt. Danke für diese Gelegenheit!“

Šárka
Štádlerová

 Téma BP ‐ Hodnocení
investic ‐ Finanční hodnocení
investic na příkladu podniku
Alpenhain GmbH

 Thema BA ‐
Investitionsrechnung ‐
Finanzielle Bewertung von
Investitionen am Beispiel
Alpenhain Käsespezialitäten
GmbH

„Díky programu Dvojí diplom jsem si na Hochschule Hof výrazně zlepšila své jazykové
znalosti a obohatila odbornou slovní zásobu. Největší přínos z mého pohledu byla ovšem
povinná praxe v německém podniku, kde jsem mohla uplatnit teoretické znalosti a slovní
zásobu v praxi.“
„Dank dem Doppelabschlussprogram habe ich an der Hochschule in Hof meine
Sprachkenntnisse deutlich verbessert und meinen Fachwortschatz erweitert. Der größte
Beitrag aus meiner Sicht war allerdings das Pflichtpraktikum in einer deutschen Firma, wo
ich die theoretische Kenntnisse und Wortschatz praktisch anwenden konnte.“
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Josefína
Cízlerová

 Téma BP ‐ Finanční analýza
2011‐2015 vybraného
podniku

 Thema BA ‐ Finanzanalyse
2011‐2015 des ausgewählten
Unternehmens (Firma)

„Studium v Hofu považuji za velmi dobré a můžu studium v zahraničí jen doporučit, protože
jsem tím získala nové zkušenosti a nové přátelé. Kromě toho jsem se během studia zlepšila
v němčině a díky tomu teď můžu pracovat v Německu na plný úvazek jako personální
disponentka a při tom dále ještě studovat (magisterské studium dálkově).“
„Das Studium an der Hochschule Hof finde ich persönlich sehr gut und ich kann das Studium
im Ausland nur empfehlen, weil ich damit viele Erfahrungen und neue Freunde bekommen
habe. Außerdem habe ich während des Studiums im Deutschland meine Deutschkenntnisse
verbessert und dank dessen kann ich jetzt in Deutschland als Personaldisponentin in Vollzeit
arbeiten und dabei noch weiter studieren (Masterstudium als Fernstudium).“

Simona
Švaříčková

 Téma BP ‐ Tvorba strategií za
účelem zamezení nedostatků
řidičů – Doporučení k získání
českých řidičů pro firmu
Güttler Logistik.

 Thema BA ‐ Strategien zur
Behebung des
Fahrermangels ‐
Handlungsempfehlungen zur
Gewinnung von
tschechischen Fahrern für
das Unternehmen Güttler
Logistik

„Na Dvojím diplomu si nejvíce cením praxe, díky které jsem získala mnoho
pracovních zkušeností a především se zdokonalila v německém jazyce.“
„Auf dem Programm Doppelabschluss wertschätze ich vor allem das Praktikum,
wobei ich am meisten Erfahrungen sowie Sprachkenntnissen gewonnen habe.“
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Eliška Pešková

 Téma BP ‐ Aktuální srovnání
zdanění fyzických osob v
Německu a České republice

 Thema BA ‐ Der aktuelle
Vergleich der Besteuerung
von natürlichen Personen in
Deutschland und in der
Tschechischen Republik

„Dvojí diplom mi pomohl nejen zlepšit mojí němčinu, ale také možnost získávat
pracovní zkušenosti v mezinárodní firmě.“
„Der Doppel‐Abschluss‐Program hat mir nicht nur mit Verbesserung meiner
Deutsch geholfen, sondern auch die Möglichkeit die Arbeitserfahrungen in einem
internationalen Unternehmen sammeln.“

 Téma BP – dosud nemá

 Thema BA – nicht vergeben

Kateřina
Šestáková

„Díky tomuto projektu jsem získala nové zkušenosti, poznala mnoho nových
přátel a zlepšila si němčinu.“
„Ich habe durch dieses Projekt neue Erfahrungen gesammelt, viele neue
Freunde kennengelernt und mein Deutsch verbessert.“
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 Snaha pokrýt maximum nákladů
 Bemühung die Kosten so viel wie möglich zu bedecken
 3 možnosti financování (3 Finanzierungsmöglichkeiten)

Financování
Finanzierung

1. Erasmus – student se musí přihlásit na výběrové řízení
‐ hradí se náklady na studium a praxi
2. Inter – zdroje na zahraniční mobility v/ i mimo EU
‐ hradí se náklady na studium a praxi
3. Stipendijní fond FEK – mimořádné stipendium na zahraniční
mobility

 Financování se přizpůsobuje individuálně podle konkrétní situace a
cesty studenta
 Finanzierungen werden individuell den Studierenden angepasst

 Double Degree studijní programy jsou součástí
internacionalizace Západočeské univerzity v Plzni
 Double Degree Studienprogramme als ein Teil der
Internationalisierung der Westböhmischen Universität Pilsen

Budoucí rozvoj
Zukünftige
Entwicklung

 Internacionalizace je jedním ze strategických cílů dlouhodobého
rozvoje ZČU
 Internacionalisierung als ein strategisches Ziel der
Weiterentwicklung der WBU
 Podpořeno z projektu OP VVV
 Gefördert durch OP VVV Projekt
 Vítány jsou nejen nové studijní programy ale i jednotlivé
předměty nabízené v jazykových mutacích!
 Neue Studienprogramme gewünscht aber auch einzelne
Fachkurse in anderen Sprachen angeboten zu werden!
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Hochschule Hof
 Prof. Dr. Georg Fischer

Kontakty
Kontakte

 Fon: +49 (0) 9281 / 409 4090
E‐Mail: georg.fischer@hof‐university.de

FEK ZČU
 Proděkanka pro studijní záležitosti FEK Ing. Hana Kunešová,
Ph.D.
 Tel: 377633309
 E‐Mail: kunesova@kmo.zcu.cz

 Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
 Tel: 377633307
 E‐Mail: hommer@kmo.zcu.cz

Dotazy
Fragen

Děkujeme Vám za pozornost.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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