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Pro koho je program vhodný? 

Program je určený zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce, orientované            
na praxi. Program je vhodný pro absolventy vysokých škol, kteří již mají bakalářský titul, nejsou               
spokojeni s českým vzdělávacím systémem a hledají motivující a inspirativní studijní prostředí pro             
další studium. Ze svého pobytu si kromě nezapomenutelných zážitků odvezete mezinárodně           
uznávaný diplom, který otevírá dveře do firem a institucí kdekoliv na světě, plynulou angličtinu,              
kontakty na přátele z celého světa a především otevřenou mysl a mezinárodní rozhled. 

 
 

Partnerská univerzita: Radboud University 
 

 
Radboud University patří k nejprestižnějším     
výzkumným univerzitám v Holandsku. Nachází se ve       
městě Nijmegen poblíž německé hranice. Škola      
aspiruje na jednu z nejlepších univerzit v celé Evropě.         
Nabízí širokou škálu magisterských oborů     
vyučovaných v angličtině. Nejen bezpočtem studentů      
z mnoha zemí celého světa vytváří Radboud       

University přátelské mezinárodní prostředí. Univerzita rovněž zaměstnává mnoho        
zahraničních pedagogů. 

 

Nepartnerské univerzity – individuální konzultace 

Vybrali jste si v Holandsku jinou univerzitu? Žádný problém! Jako jediní v České republice             
nabízíme službu zprostředkování přihlášky na jakoukoliv univerzitu Vašeho výběru  
v Holandsku.  

Individuální poradenský servis zahrnuje buď kompletní balíček konzultačních služeb po dobu až 1             
roku (od výběru univerzity, přes přípravu všech dokumentů, ev. také přípravu na interview, pomoc              
se zajištěním ubytování až po orientaci na místě), nebo dílčí služby jako např. profesionální              
sepsání motivačního dopisu či reference. Je jen na Vás, jak rozsáhlou službu zvolíte. 

Pro detailní nabídku nás prosím kontaktujte. 

 

Studijní systém 
 
Holandské univerzity se rozlišují na výzkumné (research) a univerzity aplikovaných věd (of 
applied sciences). Magisterské studium je za standardní školné možné studovat pouze na 
výzkumných univerzitách. Studium je orientováno prakticky a  připravuje absolventy pro vstup na 
pracovní trh ihned po ukončení studia. Magisterské studium trvá jeden rok a školné aktuálně činí 
2006 EUR ročně (informace o možnostech financování naleznete dále v textu). 
 

http://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/english-taught/
http://www.ru.nl/english/education/masters-programmes/english-taught/


 

Podmínky pro přijetí a přijímací řízení 
Holandské vysoké školy nehodnotí uchazeče podle přijímacích testů, ale podle znalosti           
angličtiny, dosavadních studijních výsledků a motivace. K přihlášce je proto nutné přiložit tyto             
dokumenty: 

 
● doklad o úrovni AJ (lze doložit dodatečně po podání přihlášky, resp. po podmínečném přijetí) 

 
● IELTS (různé požadavky dle konkrétních oborů) 

● TOEFL (různé požadavky dle konkrétních oborů) 

● CAE 

● CV a 2 doporučující dopisy 
 

● Úředně ověřený překlad diplomu z dokončeného bakalářského studia nebo transcript se 
všemi aktuálně dosaženými známkami + potvrzení školy, že ukončíte bakalářské 
studium do 1. září 

 
● Motivační dopis pro každý magisterský obor, na který se hlásíte 

 
● Vyplněná online přihláška 

 
● Kopie pasu nebo OP 

 

Obyvklý termín pro podání přihlášek na magisterské programy je 1. května (nástup v září              
téhož roku), eventuálně polovina listopadu (nástup v únoru následujícího kalendářního roku). I            
po tomto oficiálním deadlinu je ale někdy stále možné se hlásit, školy nabírají, dokud mají volná                
místa. 

  
Životní náklady v Holandsku 

V Holandsku je potřeba počítat s vyššími životními náklady. Níže jsme pro Vás připravili krátký 
přehled 
průměrných měsíčních výdajů. 

 
Nájem 350 EUR 9 460 CZK 

Strava 200 EUR 5 400 CZK 

Ostatní 100 EUR 2 700 CZK 
Celkem 650 EUR 17 560 CZK 

 

 
Pracovní příležitosti v Holandsku 

I v Holandsku lze při studiu pracovat. Hodinové mzdy brigádníků se pohybují v rozmezí 8 - 11 
EUR na hodinu. Studenti si obvykle dokáží najít brigádu během prvního ročníku. 

 
 



 

 
Možnosti financování studia 

Univerzity nabízejí možnost rozložit školné do 10 měsíčních splátek, nicméně pokud školné platit 
nemůžete nebo nechcete, jsou tu následující možnosti: 

 
1. Půjčka na školné od holandské vlády 

 
● školné 2006 EUR ročně neplatíte, hradí ho holandská vláda 
● začnete ho splácet až 2 roky po ukončení studia a na splacení máte 15 let 
● na tuto půjčku máte automaticky nárok jako občan EU, stačí o ni zažádat 

 
 

2. Sociální grant a cestování zdarma 
 

(na tyto výhody máte nárok, pokud v Holandsku pracujete min. 56 hodin měsíčně): 
 

● můžete si zažádat o sociální grant v max. výši 386 EUR/měs. (přesná výše se posuzuje               
dle příjmu Vašich rodičů, maximální částka se uděluje, pokud roční příjem nepřesahuje            
45,000 EUR) - toto není půjčka, ale dar, tudíž nic zpátky nevracíte 

● můžete využívat veřejnou dopravu zdarma po celém Holandsku (tzv. Travel Product).  
 

Oficiální informace o studentských grantech a půjčkách od holandské vlády naleznete zde. 

 
Ubytování v Holandsku 

Vysoké školy v Holandsku ve většině případů nemají vlastní koleje, a tudíž studentům             
nemohou vždy zajistit ubytování. Poskytují ale dostatek informací o tom, jak ubytování najít.             
Většinou jsou ve městech soukromé koleje (jednolůžkové pokoje, moderní zařízení, vysoký           
standard) nebo si studenti pronajímají byty po 2-4 spolubydlících (spolubydlení bývá levnější            
než koleje). 

 

Naše služby v rámci programu Studium v Holandsku 
zahrnují: 

 
● poradenství a konzultace při výběru vhodné univerzity, oboru a destinace 
● poskytnutí relevantních informací ke studiu a životu v Holandsku 
● poskytnutí informací o možnostech financování studia a životních nákladů 
● asistence se zpracováním dokumentů potřebných pro přijímací řízení 
● dáváme  za  Vás  pozor  na  termíny  a  upozorňujeme  na  časovou  dotaci  jednotlivých 

kroků přihlašovacího procesu 
● asistence v průběhu přijímacího řízení 
● asistence s přípravou na přijímací pohovor, pokud je součástí přihlašovacího procesu 
● komunikace s univerzitami a případnými dalšími partnery 
● poradenství ohledně dopravy a ubytování 
● předodjezdová orientace 
● asistence a podpora až do ukončení 1. roku studia na VŠ v Holandsku 

 

http://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp


 

Přihlášky na partnerskou univerzitu zprostředkujeme zdarma. Pro ceny služeb spojených          
s přihláškou na nepartnerské univerzity nás prosím kontaktujte.  

 

Kontakt 

Sabina Feldmanová, MSc 
Study Abroad Advisor 

email: s.feldmanova@czech-us.cz 
tel.: +420 777 632 649 

 

mailto:l.hornikova@czech-us.cz

