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Pro koho je program vhodný? 
Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce, které je             
orientované na praxi. Program je vhodný nejen pro absolventy středních škol, ale i pro studenty               
vysokých a vyšších odborných škol, kteří nejsou spokojeni s českým vzdělávacím systémem a kteří             
hledají motivující a inspirativní studijní prostředí pro dokončení studia. Dokonce ani započaté či již              
ukončené studium na české VŠ není pro studium v Holandsku překážkou. Ze svého pobytu si kromě               
nezapomenutelných zážitků odvezete mezinárodně uznávaný bakalářský diplom, praxi v oboru,         
plynulou angličtinu, kontakty na přátele z celého světa a především otevřenou mysl a mezinárodní             
rozhled. 

Studijní systém 

Holandské univerzity se rozlišují na výzkumné a tzv. aplikovaných věd, kde je studium orientováno              
více prakticky a připravuje absolventy pro vstup na pracovní trh ihned po ukončení studia. Součástí               
čtyřletého bakalářského studia je dohromady jeden rok povinné praxe, kterou je možné absolvovat i  
v zahraničí. Studium je zaměřené na práci na projektech a ve skupinách. Naše partnerské univerzity               
nabízejí jak 4leté bakalářské studium, tak možnost dokončit bakalářské studium již započaté na české              
vysoké škole (tzv. „Short Degree Program“). Bakalářské studium je zpoplatněno částkou 2006 EUR             
ročně (informace o možnostech financování naleznete dále v textu).  
 
Partnerské univerzity v Holandsku 
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 Fontys University of Applied Sciences patří k       

největším univerzitám v Holandsku a v r. 2014        
se tato univerzita umístila mezi pěti      
nejprestižnějšími vysokými školami Holandska.    
V kampusu ve Venlo, pouhých pár kilometrů od        
hranic s Německem, můžeš studovat     
bakalářské ekonomické obory v angličtině. V      
rámci výuky tu studenti zakládají mini firmy, ve        
kterých sami pracují! 
Kampus v Eindhovenu je volbou číslo jedna       
především pro technické obory díky     
bezkonkurenční odborné vybavenosti a kvalitě     
pedagogů. Univerzita je navíc součástí regionu      
Brainport Eindhoven, který byl v r. 2011 oceněn        
jako Nejchytřejší region na světě! 
 

 

 HAN je jedna z 5ti největších univerzit       
aplikovaných věd v Nizozemí. Škola nabízí      
vysoce kvalitní vzdělání založené především na      
praktických dovednostech, tolik důležitých pro     
budoucí praxi. Škola má 2 kampusy: v       
Nimjegenu a Arnhemu a momentálně má více       
jak 30.000 studenů. Bakalářský program Life      
Sciences je na této univerzitě velmi oblíbený,       
jeho absolventi se úspěšně uplatňují v      
komerčním i veřejném sektoru. 

 
 
 

 
Univerzita Inholland v Nizozemí nabízí ideální     
místo ke studiu na mezinárodní úrovni. Jako       
studenti Inholland univerzity se seznámíte s      
profesionálními anglicky mluvicími lektory,    
studenty z mnoha ostatních zemí a také se        
seznámíte s potencionálními budoucími    
zaměstnavateli, kteří vám pomohou v budoucí      
kariéře. 
 

 

 Saxion je univerzita aplikovaných věd, jejíž      
historie sahá až do roku 1875, a zároveň se         
pyšní jedním z nejmodernějších kampusů v      
Holandsku. Nachází se v krásném městě      
Enschede, cca hodinu a půl jízdy od       
Amsterdamu. Saxion nabízí opravdu velmi     
širokou nabídku bakalářských oborů. Navíc zde      
můžete navázat na již započaté bakalářské      
studium v ČR! 
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Radboud University je jedna z velmi prestižních       
výzkumných univerzit. Nachází se ve městě      
Nijmegen poblíž německé hranice. Škola     
aspiruje na jednu z nejlepších univerzit v celé        
Evropě. Nabízí širokou magisterských oborů.     
Nejen bezpočtem studentů z mnoha zemí      
celého světa vytváří Radboud University     
přátelské mezinárodní prostředí, škola rovněž     
zaměstnává mnoho zahraničních pedagogů.  

 
 
 
 

 
 
 
ZUYD je velmi prestižní univerzita aplikovaných      
věd, několikrát oceněná jako jedna z nejlepších       
univerzit aplikovaných věd v Holandsku. Pyšní      
se nádherným kampusem v historickém     
Maastrichtu vzniklým modernizací starého    
kláštera a pro program Hotel Management mají       
studenti k dispozici dokonce vlastní hotel ve       
městě, ve kterém studují, bydlí a pracují.       
Specialitou ZUYDu je také velmi žádaný      
program European Studies, který studenty     
vzdělává v oborech Communication, Culture,     
Law, Politics, Marketing a v cizích jazycích. Kde        
jinde studovat Evropská studia než v samotném       
místě vzniku Evropské unie! 

 

 

Nabízené obory 

Kliknutím na křížky se zobrazí webové stránky daného oboru. 

 

 

 

 

 

Obor / Univerzita / Kampus Fontys 
Eindhoven 

Fontys 
Venlo 

Saxion 
 ZUYD Inholland HAN Radboud 

Bachelor' Degree 
European Studies    x    
International Business & 
Management Studies x x x   x  

International Business Economics  x     x 

International Business    x    
International Business 
Administration       x 

International Business 
Communication       x 

International Business Innovation 
Studies     x   

Marketing  x      

Communication      x  
International Fresh Business 
Management  x      

Logistics Management  x    x  

Applied Computer Science   x     

Business IT  x x     

Fashion & Textile Technologies   x     
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http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/logistics-management.php
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/International-Business-and-Management-Studies.htm
https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/communication/vt/
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/international-business-communication/
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/ieb/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/business-informatics.php
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/iba/
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/ibis/
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-business-information-technology/bachelor-business-information-technology/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/international-fresh-business-management.php
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-textile-engineering-management/bachelor-fashion-textile-technologies/
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-applied-computer-science/bachelor-applied-computer-science/
https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/international-business-management/vt/
https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/logistics-management/vt/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/international-business-economics.php
http://www.europeanstudies-maastricht.nl/
http://www.ibsmaastricht.nl/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/international-marketing.php
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-business-management-studies/bachelor-international-business-management-studies/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/international-business-and-management-studies.php


 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

International Finance & Accounting   x     
International Human Resource 
Management   x     

Hotel Management   x x *    
Tourism Management   x  x   
International Music Management     x   
Media and Entertainment 
Management     x   

Arts and Culture Studies       x 
Art and Technology   x     
Game Engineering   x     
Game Design & Production   x     
Electrical & Electronic Engineering x  x   x  
Industrial Engineering & 
Management x       

Mathematical Engineering     x   
Aeronautical Engineering      x   
Information & Communication 
Technology (ICT)  x       

IT Service Management   x     
Artificial Intelligence       x 
Mechanical Engineering x       
Mechatronics Engineering x x      
Physiotherapy **   x     
Life Sciences      x  
Psychology       x 
Software Engineering  x x     
Molecular Life Sciences       x 
Chemistry       x 
Circus and Performance Art (in 
Tillburg) x       

Dance (in Tillburg) x       
Music    x    
Short Degree (navazující program) 
Art and Technology   x     
Business Engineering   x     
Civil Engineering   x     
Environmental Science   x     
Fashion & Textile Technologies   x     
Hotel Management    x     
Human Resource Management   x     
International Finance & Accounting   x     
Marketing   x     
Tourism Management   x     
Urban & Regional Planning   x     
Urban Design   x     

 
* program má vyšší školné, prosím kontaktujte nás pro podrobné informace 
** deadline pro přihlášky je již 1. března 
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http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/software-engineering.php
http://fontys.edu/ictprogrammes/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-finance-accounting-sdp/bachelor-international-finance-accounting-sdp/
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/artificial/
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/chemistry/
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/mathematical-engineering/fulltime/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-finance-accounting/bachelor-international-finance-accounting/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-urban-regional-planning-sdp/bachelor-urban-regional-planning-sdp/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-civil-engineering-sdp/bachelor-civil-engineering-sdp/
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/arts-culture-studies/
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/international-music-manageme
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-software-engineering/bachelor-software-engineering/
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechanical-Engineering.htm
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-business-engineering-sdp/bachelor-business-engineering-sdp/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/art-technology/bachelor-art-technology/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-human-resource-management-sdp/bachelor-human-resource-management-sdp/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-international-human-resource-management/bachelor-international-human-resource-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-tourism-management/bachelor-tourism-management/
http://fontys.edu/engineeringprogrammes/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-art-technology-sdp/bachelor-art-technology-sdp/
https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/electrical-electronic-engineering/vt/
http://www.fontysvenlo.nl/pages/en/courses/bachelor/mechatronics.php
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Dance-Academy.htm
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-urban-design-sdp/bachelor-urban-design-sdp/
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/aeronautical-engineering/fulltime/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-tourism-management-sdp/bachelor-tourism-management-sdp/
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/psychology/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-hotel-management/bachelor-hotel-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-technology-producing/bachelor-game-technology-producing/
http://www.conservatoriummaastricht.nl/en/about-us/conservatorium-maastricht
http://www.ru.nl/english/education/bachelors/molecular-life-sciences/
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Industrial-Engineering-Management.htm
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/media-and-entertainment-management/fulltime/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-electrical-electronic-engineering/bachelor-electrical-electronic-engineering/
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-textile-engineering-management-sdp/bachelor-fashion-textile-technologies-sdp/
https://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-it-service-management/bachelor-it-service-management/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-marketing-sdp/bachelor-marketing-sdp/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-hotel-management-sdp/bachelor-hotel-management-sdp/
http://www.hotelschoolmaastricht.nl/home-en
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors/tourism-management/fulltime/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-physiotherapy/bachelor-physiotherapy/
https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/life-sciences/vt/
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Mechatronics-3.htm
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-game-creation-producing/bachelor-game-creation-producing/
http://www.saxion.edu/site/programmes/degree/details/bachelor-environmental-science-sdp/bachelor-environmental-science-sdp/
http://fontys.edu/Bachelors-masters/Bachelors/Circus-and-Performance-Art.htm


 

 

  

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. 

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

● CAE pass nebo IELTS 6,0 případně TOEFL pro Fontys, Radboud a ZUYD 
● FCE A/B nebo CAE pass nebo IELTS 6,0 případně TOEFL pro školu Saxion 
● CAE nebo CPE nebo IELTS 6,0 nebo TOEFL pro školu Inholland 

● kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy (1. – 4. ročník) spolu s překladem              
do AJ 

● Transcript of Records, eventuálně diplom (pro Short Degree obory) 
● Motivační dopis 
● volitelně se přikládá životopis, doporučující dopis, případně další dokumenty (po konzultaci) 
● některé obory vyžadují doložení video prezentace, portfolia, či školy dělají se studenty            

pohovory přes Skype 
 

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 1. června (nástup v září téhož roku),            
eventuálně polovina listopadu (nástup v únoru následujícího kalendářního roku). I po tomto          
oficiálním deadlinu je ale 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 

MHD 0 EUR 0 CZK 

Ostatní  100 EUR 2 700 CZK 

Celkem 650 EUR 17 560 CZK 
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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 (tzv. Collegegeldkrediet) 
 

● školné 2006 EUR ročně neplatíte, hradí ho holandská vláda 
● půjčku začnete splácet nejdříve po 2 letech od ukončení studia a na splacení máte 15 let 
● na tuto půjčku máte automaticky nárok jako občan EU mladší 30 let, stačí o ni zažádat 

 
 

2. Půjčka na ostatní výdaje (tzv. Studiefinanciering) a cestování zdarma  
(pozn.: na tyto výhody máte nárok, pouze pokud v Holandsku pracujete min. 56 hodin měsíčně) 

 
● můžete si vzít půjčku od holandské vlády na další výdaje do výše 848 EUR/měs.  
● až 378 EUR/měs. z této půjčky může být po 10 letech odpuštěno (v závislosti na               

souhrnném ročním příjmu rodičů, který dokládáte) 
● na splacení této půjčky máte 35 let 
● 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 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 
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http://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp


 

 

Přihlášky na partnerské univerzity zprostředkujeme zdarma. Pro ceny služeb spojených          
s přihláškami na nepartnerské univerzity nás prosím kontaktujte.  

 
 

V případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte: 
 

Lucie Horníková, BSc 
Manažerka programu Studium VŠ v zahraničí 

email: l.hornikova@czech-us.cz 
tel.: +420 734 445 640 
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mailto:l.hornikova@czech-us.cz

