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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 pro studenty vysokých škol, kteří nejsou spokojeni s českým 
vzdělávacím systémem a kteří hledají motivující a inspirativní studijní prostředí. Ze svého pobytu si kromě 

nezapomenutelných zážitků odvezete mezinárodně uznávaný magisterský diplom, praxi v oboru, angličtinu 
na úrovni rodilého mluvčího a kontakty na přátele z celého světa. 

 

 

Partnerské univerzity 
 

 

Radboud University 
 

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. 
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Studijní systém 

Holandské univerzity se rozlišují na výzkumné univerzity a univerzity aplikovaných věd. Magisterské studium 
je za běžné školné možné pouze na výzkumných univerzitách, na univerzitách aplikovaných věd je 

magisterské studium ve většině případů zpoplatněno navýšeným  školným. Studium je orientováno prakticky 

a  připravuje absolventy pro vstup na pracovní trh ihned po ukončení studia. Magisterské studium je 
zpoplatněno částkou 1984 EUR ročně (informace o možnostech financování naleznete dále v textu). 

 

 

Nabízené obory 

Kliknutím na křížky se zobrazí webové stránky daného oboru. 
 

 

 
Obor / Univerzita / Kampus 

Radboud 

Masters' Degree 

Anthropology and Development Studies x 

Artificial Intelligence x 

Behavioral Science (Research) x 

Cognitive Neuroscience (Research) x 

Social and Cultural Science (Research) x 

Pedagogical Sciences x 

Business Administration x 

European Master´s in System Dynamics x 

Economics x 

Environment and Society Studies x 

Human Geograpy x 

Spatial Planning x 

Arts and Culture x 

Historical, Literary and Cultural Studies (Research) x 

History x 

North American Studies x 

Computing Science x 

Information Sciences x 

Communicaton and Information Studies x 

Language and Communication (Research) x 

Linguistics x 

European Law x 

Medical Biology x 

Biomedical Sciences x 

Molecular Mechanisms of Disease (Research) x 

Political Science x 

Public Administration x 

Public Administration and Organisational 
Science (Research) 

x 

http://www.ru.nl/english/education/masters/anthropology/
http://www.ru.nl/english/education/masters/artificial/
http://www.ru.nl/english/education/masters/behavioural-science/
http://www.ru.nl/english/education/masters/cognitive/
http://www.ru.nl/english/education/masters/social-cultural/
http://www.ru.nl/english/education/masters/pedagogical-sciences/
http://www.ru.nl/english/education/masters/business/
http://www.ru.nl/english/education/masters/european-master-system-dynamics/
http://www.ru.nl/english/education/masters/economics/
http://www.ru.nl/english/education/masters/environment-society/
http://www.ru.nl/english/education/masters/human-geography/
http://www.ru.nl/english/education/masters/spatial-planning/
http://www.ru.nl/english/education/masters/arts-culture/
http://www.ru.nl/english/education/masters/historical-literary/
http://www.ru.nl/english/education/masters/history/
http://www.ru.nl/english/education/masters/north-american/
http://www.ru.nl/english/education/masters/computing-science/
http://www.ru.nl/english/education/masters/information-sciences/
http://www.ru.nl/english/education/masters/communication-info/
http://www.ru.nl/english/education/masters/language-research/
https://www.ru.nl/english/education/masters/linguistics/
http://www.ru.nl/english/education/masters/european-law/
http://www.ru.nl/english/education/masters/medical-biology/
http://www.ru.nl/english/education/masters/biomedical-sciences/
http://www.ru.nl/english/education/masters/molecular-mechanisms/
http://www.ru.nl/english/education/masters/political-science/
http://www.ru.nl/english/education/masters/public/
http://www.ru.nl/english/education/masters/public-research/
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Philosophy x   

Philosophy (Research) x   

Theology x   

Biology x   

Chemistry x   

Mathematics x   

Molecular Life Sciences x   

Physics and Astronomy x   

Science x   

 
 

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) 
 

o IELTS (různé požadavky dle konkrétních oborů) 

o TOEFL (různé požadavky dle konkrétních oborů) 

o 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 
 

U následujících programů se přijímací podmínky liší, pro více informací kontaktujte  koordinátorku 

programu (kontakt viz níže). 
 

 Cognitive Neuroscience 
 Historical, Literary and Cultural Studies 
 Language and Communication 

 Philosophy 
 Theology 

 
 

Obyvklý termín pro podání přihlášek na magisterské programy je obvykle 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. 

http://www.ru.nl/english/education/masters/philosophy/
http://www.ru.nl/english/education/masters/philosophy-research/
http://www.ru.nl/english/education/masters/theology/
http://www.ru.nl/english/education/masters/biology/
http://www.ru.nl/english/education/masters/chemistry/
http://www.ru.nl/english/education/masters/mathematics/
http://www.ru.nl/english/education/masters/molecular-life/
http://www.ru.nl/english/education/masters/physics-astronomy/
http://www.ru.nl/english/education/masters/science/
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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 (1951 EUR/rok) do 10 měsíčních splátek, nicméně pokud školné 

platit nemůžete nebo nechcete, jsou tu následující možnosti: 
 

1. Půjčka na školné od holandské vlády 
 

 školné 1951 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 380 EUR/měs. (přesná výše se posuzuje dle příjmu 

Vašich rodičů, maximální částka se uděluje, pokud roční příjem nepřesahuje 45000 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). 

http://duo.nl/particulieren/international-student/default.asp
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Ceník programu Studium v Holandsku 

Administrativní poplatek CZECH-US: 2.500,- Kč 

 

Poplatek zahrnuje: 
 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 

přihašovacího 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 

 

Poplatek Vám vrátíme v plné výši, pokud nám z Holandska zašlete článek, fotky a video o tom, 

jak se Vám daří! 

 

A navíc můžete získat slevu! V případě, že k nám přivedete nového studenta, který se zúčastní programu 

Vysoká škola v zahraničí, odečteme Vám 1000 Kč z administrativního poplatku. 

 

V případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte 

Lucie Horníková, l.hornikova@czech-us.cz, 734 445 640 
 

Níže najdete záznam informační schůzky o studiu v Holandsku a Dánsku z listopadu 2015:  
https://youtu.be/1K2M6pO3zhw 

 
 

Podívejte se, jak se v Holandsku líbí českým studentům: 

http://studujvholandsku.cz/videogalerie/ 
 

Přečtěte si rozhovor s naším studentem v Holandsku v časopise Brainstorm. 

mailto:l.hornikova@czech-us.cz
https://youtu.be/1K2M6pO3zhw
http://studujvholandsku.cz/videogalerie/
http://casopis.brainstormag.cz/01-2015/16_vojta-urban-v-cechach-me-skola-nebavila-venku-je-to-jine

