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Studium a výzkum 
v Německu
DAAD – Informační centrum Praha
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Praktické odkazy / Praktische Links
■  www.daad.de 

Informace o studiu v Německu, žebříčky kvality 
vysokých škol, stipendia a mnoho dalších údajů. 
Informationen zu Studium und Forschung 
in Deutschland, Hochschulrankings 
und Förderungsmöglichkeiten. 

■  www.hochschulkompass.de, www.study-in-
germany.de 
Databáze studijních oborů a vysokých škol, databáze 
meziuniverzitní spolupráce. Datenbanken mit 
Studienangeboten, Hochschulstandorten und 
internationalen Hochschulkooperationen. 

■  www.daad.de/international-programmes 
Databáze mezinárodních studijních programů 
v angličtině. Datenbank mit englischsprachigen 
Studienprogrammen in Deutschland. 

■  www.uni-assist.de 
Kontrola přihlášek ke studiu podaných uchazeči 
ze zahraničí. Zentrale Prüfung internationaler 
Studienbewerbungen. 

■  www.hochschulstart.de 
Místo pro podání přihlášek ke studiu u kapacitně 
omezených studijních oborů. Zentrale Bewerbung 
in zulassungsbeschränkten Studienfächern. 

■  www.goethe.de/praha 
Výuka německého jazyka, poznávání německé kultury 
– Goethe-Institut v Praze. Deutsch lernen, deutsche 
Kultur kennenlernen – Das Prager Goethe-Institut. 

■  www.zahranici-stipendium.cz 
Nabídka stipendií DAAD v češtině, stipendia dalších 
organizací. Stipendienangebote des DAAD in 
tschechischer Sprache, Stipendien anderer 
Organisationen. 

■  www.funding-guide.de, gepris.dfg.de 
Databáze stipendijních programů různých německých 
organizací. Datenbanken mit Förderprogrammen 
deutscher Organisationen.

DAAD – Informační centrum Praha
informuje o studiu a výzkumu v Německu, 
o stipendijních programech organizace DAAD 
a poskytuje informační materiály DAAD

DAAD – Informationszentrum Prag
informiert über Studium und Forschung in Deutschland, 
über die Stipendienprogramme des DAAD und stellt 
Informationsmaterialien des DAAD zur Verfügung

Kontakt
DAAD – Informační centrum Praha
c/o Goethe-Institut
Masarykovo nábř. 32
CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 224 931 182, mob.: +420 702 142 340
email: info@daad.cz
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Proč právě Německo?
Německo je největším sousedem a nejdůležitějším 
obchodním partnerem České republiky. Studijní pobyt 
v Německu Vám může otevřít mnoho zajímavých 
možností v oblastech, kde Česká republika a Německo 
spolupracují.
Několik důvodů proč studovat v Německu:

■  vysoká akademická úroveň univerzit a vysokých škol

■  mezinárodní úroveň studia, Bachelor, Master a PhD 
programy také v anglickém jazyce

■  žádné nebo nízké školné, mírné životní náklady 
oproti jiným zemím Evropské unie

Warum nach Deutschland?
Deutschland ist das größte Nachbarland und der 
wichtigste Handelspartner der Tschechischen Republik.
Ein Studienaufenthalt in Deutschland eröffnet Ihnen 
daher viele Möglichkeiten für eine Tätigkeit im Bereich 
der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit. Gründe, 
die für ein Studium in Deutschland sprechen:

■  hoher akademischer Standard der Universitäten  
und Hochschulen

■  Internationalität des Studiums, Bachelor-, Master- 
und PhD-Programme auch in englischer Sprache

■  keine oder niedrige Studiengebühren, moderate 
Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen  
EU-Ländern

Co je pro studium  
v Německu potřeba?
■  chuť poznávat novou zemi a nové přátele

■  maturita a dobré studijní výsledky

■  doložení dobrých znalostí jazyka:  
NĚMČINA – např. zkoušky Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH), TestDaF 
s výsledkem 4 resp. 5, Goethe-certifikáty, Deutsches 
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD) 
Stufe II

■  Angličtina – např. TOEFL, pokud bude Vaše studium 
probíhat převážně v anglickém jazyce

Was braucht man für ein Studium 
in Deutschland?
■  Interesse an Land und Leuten

■  Abiturzeugnis und gute Studienleistungen

■  Nachweis über gute Sprachkenntnisse: 
DEUTSCH – z. B. Deutsche Sprachprüfung für den  
Hochschulzugang (DSH), TestDaF mit dem Ergebnis 4 
bzw. 5, Goethe-Zertifikate oder Deutsches Sprachdiplom 
der Kultusministerkonferenz (DSD) Stufe II

■  ENGLISCH – z. B. TOEFL-Test, wenn Ihr Studium 
überwiegend auf Englisch verläuft

Německá akademická výměnná 
služba – DAAD
DAAD podporuje mobilitu studentů a vědců, přispívá 
k internacionalizaci vysokých škol.

■  uděluje stipendia studentům a vědcům

■  informuje o možnostech studia a výzkumu 
v Německu

■  financuje partnerství vysokých škol a mezinárodní 
vědecké projekty

■  vysílá do celého světa německé lektory, kteří pak 
vyučují na zahraničních vysokých školách 
v německém jazyce

■  spravuje pobočky a informační centra v zahraničí

Der Deutsche Akademische  
Austauschdienst – DAAD
Der DAAD unterstüzt die Mobilität von Studierenden und 
Wissenschaftlern und trägt zur Internationalisierung der 
Hochschulen bei.

■  vergibt Stipendien

■  informiert über Studium und 
Forschungsmöglichkeiten in Deutschland

■  finanziert Hochschulpartnerschaften und 
internationale wissenschaftliche Projekte

■  entsendet Lektoren in alle Welt, die an Hochschulen 
in deutscher Sprache unterrichten

■  unterhält Außenstellen und Informationszentren im 
Ausland


