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Martina Guttenberger, BTHA – stipendijní programy

Za studiem do Bavorska

Stipendia na studium a letní školy 
v sousední zemi



samostatné oddělení Bavorského centra 
pro střední, východní a jihovýchodní 
Evropu (BAYHOST)

se sídlem na Univerzitě v Řezně
a působností pro celou ČR a Bavorsko

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur (BTHA)
Česko-bavorská vysokoškolská agentura (ČBVA)



Veřejné VŠ v Bavorsku

Typy vysokých škol

▪ univerzity / Universitäten

▪ vysoké školy aplikovaných věd / Hochschulen für angewandte Wissenschaften,  
technische Hochschulen (Fachhochschulen)

▪ umělecké vysoké školy / Kunsthochschulen

Výhody

✓ studium i pro zahraniční studenty zdarma

✓ semestrální poplatek (zápisné) včetně městské dopravy, karty do menzy a řady slev

✓ menzy, koleje, studentské organizace; sport a jazykové kurzy na dané VŠ zdarma



Univerzity v Bavorsku



Vysoké školy aplikovaných věd v Bavorsku

Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
(HAW)

Technische Hochschulen (TH)



Umělecké vysoké školy v Bavorsku

▪ Hochschule für Musik und Theater München

▪ Hochschule für Musik Nürnberg

▪ Hochschule für Musik Würzburg

▪ Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth

▪ Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (HfKM)

▪ Akademie der Bildenden Künste München (AdBK)

▪ Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

▪ Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) 



Boloňský 
proces
1999

Akademický 
rok

Studium v Bavorsku

✓ mezinárodní mobilita studentů
✓ srovnatelné vysokoškolské tituly
✓ moduly
✓ ECTS 

✓ zimní semestr: začátek v říjnu
4. 10. 2021 vysoké školy aplikovaných věd
18. 10. 2021 univerzity

✓ letní semestr: začátek koncem března
15. 3. 2022 vysoké školy aplikovaných věd
25. 4. 2022 univerzity



Studijní obory 
v angličtině

– např. Bachelor Applied Artificial Intelligence (TH Rosenheim)

– Master Educational Technology (OTH Amberg-Weiden)

– Master International Energy Engineering (OTH Amberg-Weiden)

– Master Strategic and International Management (TH Deggendorf)

– Master European Studies (Univerzita v Řezně)

(přehled viz www.study-in-bavaria.de)

s dvojím diplomem / Double Degrees

– např. Bachelor Česko-německá studia (Univerzita v Řezně, Univerzita Karlova)

– Bachelor Philosophy and Economics (Univerzita v Bayreuthu, Univerzita Karlova)

– Master Business Sciences / Finance and Accounting (Univerzita v Bamberku, VŠE v Praze)

CAST Bachelor – duální studium (TH Deggendorf, ZČU v Plzni, VŠTE v Českých Budějovicích)

http://www.study-in-bavaria.de/


Jazykové a odborné kurzy – letní a zimní školy v Bavorsku

Quelle: Website Bayreuther Sommeruniversität, KU Summer School , MISU  



Jazykové a odborné kurzy – letní a zimní školy v Bavorsku

• letní kurzy němčiny plánované v roce 2022 v prezenční formě

– Univerzita v Bayreuthu (Bayreuther Sommeruniversität)

– Katolická univerzita v Eichstättu a Ingolstadtu (KU Summerschool – Campus Eichstätt)

– Ludvíko-Maxmiliánova univerzita v Mnichově (Munich International Summerschool)

– Univerzita v Bamberku (Internationale Sommer-Universität Bamberg)

– Technická vysoká škola v Aschaffenburgu

• odborné letní školy

– v aj, např. Science, Technology, Engineering, Mathematics, Life Sciences, Humanities, 
Business, Culture, Law

– přehled kurzů na https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku

• od roku 2021 nová nabídka online kurzů

https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku


Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury
pro uchazeče z ČR

Studium

Roční stipendia 
na postgraduální 
studium 
v Bavorsku

Jazykové kurzy,  
letní školy

Stipendia na 
jazykové kurzy 
a letní školy 
v Bavorsku

https://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-kurzy-a-letni-skoly-v-bavorsku
https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku


Stipendia na jazykové a odborné kurzy
– letní a zimní školy v Bavorsku

• pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky 
českých veřejných vysokých škol

• na jazykové a odborné kurzy univerzit a 
vysokých škol v Bavorsku

• stipendium ve výši kurzovného, příp. navíc 
max. 400 € příspěvek na ubytování

• pro samoplátce: stipendium je propláceno po 
účasti na kurzu a dodání dalších podkladů.

• účast během pandemie příp. i online

! Přihlášku na vybraný kurz nutno podat 
individuálně přímo u dané VŠ resp. pořadatele 
(žádost o stipendium není přihláškou na kurz).

termín pro podávání žádostí o stipendium:

31. 3. 2022
resp. až do vyčerpání stipendijních prostředků



• roční stipendia na navazující magisterské nebo 
doktorské studium v Bavorsku

• 8 stipendií Svobodného státu Bavorsko pro 
studenty z České republiky

• 861 € / měsíc 

(plus 160 € pro studenty s rodinou)

• možnost prodloužení o max. 2 roky

• udělení stipendia předpokládá přítomnost 
studenta v dané zemi (výjimky pro online 
výuku během pandemie možné)

termín pro podávání žádostí o stipendium 

na akademický rok 2023/24:

1. 12. 2022

Roční stipendia na postgraduální studium v Bavorsku



www.study-in-bavaria.de

www.research-in-bavaria.de

www.btha.de

interaktivní leták
„Za studiem do Bavorska“

http://www.study-in-bavaria.de/
http://www.research-in-bavaria.de/
https://www.btha.cz/images/inhalt/BTHA_Stipendien_Online-Flyer_CZ.pdf


Česko-bavorská vysokoškolská agentura

BTHA c/o BAYHOST
Universitätsstraße 31
D-93053 Regensburg

+49 941 943 5315

sekretariat@btha.de 

www.btha.de
www.btha.cz

Radka Bonacková
projektová manažerka

Stephanie Zechmair
sekretariát

Anna Kolářová
pomvědka

Martina Guttenberger
stipendijní programy

Rebecca Thorne
pomvědka


