
Informace pro uchazeče o studium 

 
Možná hledáte obor, který byste rádi studovali. Nabízíme bakalářské studium oboru 

hospodářství a jazyky, který spojuje ekonomii s německým, anglickým a 

českým jazykem. Výhodou jsou malé skupiny a individuální přístup.  

Obor mohou studovat jak Němci, tak i Češi.  Kromě ekonomických předmětů je součástí 

studia rovněž angličtina , čeština a němčina. Studium v Německu na hranicích Česka, 

Německa a Polska umožnuje spojit teoretické znalosti němčiny i češtiny s jejich 

praktickým využitím. Po úspěšném ukončení bakalářského studia je možné pokračovat 

v magisterském studiu v Německu nebo na partnerských vysokých školách v  České 

republice. 

 

Možnost uplatnění  

 odborný pracovník s dobrými znalostmi jazyků a kompetencí práce v 

managementu firmy, rovněž i s mezinárodní působností 

 překladatel ve firmě či na volné noze s kompetencí v oblasti hospodářství  

 odborný lektor, např. v nakladatelství  

 terminolog, lexikograf, jazykový odborník 

 

Předpoklady ke studiu 

Kromě maturity jedna z následujících zkoušek z němčiny 

 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerber-DSH, mindestens Stufe II (Německá jazyková zkouška pro 

vstup na vysokou školu pro zahraniční uchazeče o studium , min. úroveň II)  

Tuto zkoušku je možné složit po absolvování jednoho semestru 

v přípravných studijních kurzech (Studienkolleg) přímo na 

Hochschule Zittau/Görlitz. Podmínkou k podání přihlášky do 

přípravných studijních kurzů je certif ikát B1 nebo 400 hodin výuky 

německého jazyka .  

 Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), zkouška ve všech jejích částech, 

minimálně úroveň 4 

 C1 oder C2-Zertif ikat des Goethe-Instituts 

 Großes oder Kleines Sprachdiplom des Goethe-Instituts 

 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Zweite Stufe 

 telc Deutsch C1 Hochschule 

 

Přihláška 

 Přihláška se vyplňuje on-line ve dvou krocích.  

 Klikněte na „Jetzt registrieren“  poté dostanete e-mailem přístup k  registraci. 

Dále postupujte podle pokynů v mailu.  

 Zvolíte vybraný studijní obor, vyplníte osobní údaje a informace, které mohou 

zvýšit vaše šance na přijetí ke studiu.   



Informace pro uchazeče o studium 

Důležité termíny 

 

I. přihláška přímo ke studiu  

zimní semestr:  15. květen - 15. červenec  

letní semestr:  15. prosinec (předchozího roku)  - 15. leden 

 

II. přihláška ke studiu po předchozím absolutoriu kurzu DSH ve  studijních přípravných 

kurzech (Studienkolleg) 

zimní semestr:  1. březen - 30. duben 

letní semestr:   1. září - 31. říjen 

 

Kompletní podklady k přihlášce musí být k dispozici na Hochschule Zittau/Görlitz  

na zimní semestr: do 15. května příslušného roku  

na letní semestr: do 15 listopadu předchozího roku  

 

Co musím bezpodmínečně předložit?   

 vytištěnou on- line přihlášku 

 strukturovaný životopis s aktuální fotografií na pas  

 ověřené kopie originálů:  

o maturitního vysvědčení 

o eventuálně i dokladu o době absolvovaného studia  

o eventuálně závěrečného vysvědčení již absolvovaného studia  

jakož i ověřený překlad těchto vysvědčení do německého jazyka  

 

Adresa 

Hochschule Zittau/Görlitz 

Zulassungsamt 

Theodor-Körner-Allee 16 

D-02763 Zittau 

 

Jaké náklady mám očekávat?  

 poplatek za každý semestr : kolem 90 eur 

 životní náklady: 500-600 € měsíčně (nájem, zdravotní pojištění, strava atd.)  

 

Na koho se můžu obrátit s dotazy?  

Evelyn Suliman     Alina Bulcsu 

Haus Z I / Raum 0.21    Haus Z I /Raum 0.21 

Tel.: 03583 612-4445     Tel.: 03583 612-4255 

Mail: e.suliman@hszg.de     

Mail: Alina.Bulcsu@hszg.de 

 

Těšíme se na Vás. 
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