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Studium na zahraniční univerzitě je skvělá příležitost poznat 
nové lidi, rozšířit obzory a zažít něco nového. Na začátku ale 

může být složité se v nabídce univerzit a oborů v různých 
zemích vůbec zorientovat. Tato příručka proto nabízí shrnutí 

základních informací o univerzitách, oborech, výdajích 
a důležitých termínech.

Studenti z České republiky si velice často vybírají studium 
ve Velké Británii nebo USA — ať už pro kvalitu univerzit nebo 

výuku v angličtině. V Evropě je ale celá řada dalších zemí, 
kde najdete univerzity se špičkovou výukou a prostředím 
— často s mnohem nižšími výdaji za studium, než je tomu 

v Británii nebo USA.

Doufáme, že naše příručka vám pomůže se zorientovat 
a porovnat různé možnosti. Funguje jako rozcestník pro 

12 zemí a další budou postupně přibývat. 

Přejeme přínosné čtení a hodně štěstí!

Pokud budete potřebovat pomoc s financováním studia, 
přihlaste se do stipendijního programu Scholarship. 

Přihlášky otevíráme každý rok v listopadu.

Váš tým 
Bakala Foundation

https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/
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BELGIE
Hlavní město:  Brusel

Počet obyvatel:  11,3 milionů

Rozloha:  30 528 km²

Oficiální jazyky:  nizozemština (vlámština), 
francouzština a němčina

Měna:  Euro

Belgie je rozdělena na několik jazykových společenství – vlámské, 
francouzské a německojazyčné, a také na několik regionů – vlámský, 
valonský a region Brusel-hlavní město.

Funfact
Belgie nabízí kromě tradičních vaflí a hranolek 
jedno z nejvíce mezinárodních studentských 
a pracovních prostředí v Evropě!

Přihlášení
Lze si vybrat ze 7 univerzit 
(většina z nich ale nabízí v angličtině jen Master programy)

Poplatky:  okolo 50—75 eur za přihlášku

Nejlepší univerzity v Belgii podle THE
 42. KU Leuven
 107. Ghent University
 131. University of Antwerp
 170. Université Catholique de Louvain
 201.—250. Université libre de Bruxelles
 201.—250. Vrije University Brussel
 301.—350. Hasselt University College of Europe

https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.kuleuven.be/english/
https://www.ugent.be/en
https://www.uantwerpen.be/en/
https://uclouvain.be/en/index.html
https://www.ulb.be/en/ulb-homepage
https://www.vub.be/nl
https://www.uhasselt.be/en
https://www.coleurope.eu/
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Termíny
Uvedeno na jednotlivých stránkách univerzit.
Termín otevření:  standardně od října do dubna/

května
Termín podání:  standardně duben—červen
Termín rozhodnutí:  jaro/léto

Náklady
Školné:  okolo 950 eur/rok (Bachelor); až 1800 eur/rok (Master)

Ubytování:  350—450 eur/měsíc
Další náklady:  300 eur/měsíc

Co a proč studovat v Belgii?
Belgické univerzity jsou uznávány po celém světě. Belgie se také 
může chlubit vysokou kvalitou života, relativně nízkým školným,   
vynikající zdravotní péčí a skvělou veřejnou dopravní sítí, poskytuje 
tedy možnosti pro cestování.

Struktura studia
Bachelor:  3 roky
Master:  2 roky
Advanced Master:  1 rok

Požadavky na přijetí
Na jednotlivých stránkách univerzit. Často se jedná o certifikát 
o úrovni angličtiny (TOEFL/ Cambridge Certificates/ IELTS), dále požadují CV, 
esej či doporučení.

Školné se platí najednou na začátku akademického roku. EU studenti 
nemají nárok na vládní půjčky na školné.

Užitečné odkazy
Vlámsko 
https://www.studyinflanders.be/ 
https://www.studyinflanders.be/programmes

Valonsko 
https://www.studyinbelgium.be/en 
https://www.usaintlouis.be/sl/2020/prog_bben1ba.html

https://www.studyinflanders.be/
https://www.studyinflanders.be/programmes
https://www.studyinbelgium.be/en
https://www.usaintlouis.be/sl/2020/prog_bben1ba.html
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FRANCIE
Hlavní město:  Paříž

Počet obyvatel:  67,8 milionů

Rozloha:  543 965 km²

Oficiální jazyky:  francouzština

Měna:  Euro

Funfact
Ve Francii, narozdíl od ČR, se můžete 
rozhodnout pro profesní či výzkumnou 
orientaci vysokoškolského studia!

Přihlášení
Lze si vybrat ze 7 univerzit. Většina nabízí v angličtině pouze 
magisterské programy, ale např. Ecole Polytechnique nabízí studium 
Bachelor in Science.

Poplatky:  za přihlášku jsou relativně nízké 
(na mnoha univerzitách nulové) poplatky

Nejlepší univerzity ve Francii podle THE
 47. Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris 
 90. Sorbonne University 
 93. Université Paris-Saclay 
 95. Institut Polytechnique de Paris 
 114. Université Paris Cité 
 251—300. École des Ponts ParisTech 
 301—350. Aix-Marseille University 
 301—350. University of Bordeaux 
 301—350. École Normale Supérieure de Lyon 
 301—350. Montpellier University 

Termíny
Termín otevření:  leden—březen
Termín podání:  březen
Termín rozhodnutí:  září

https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://psl.eu/en
https://www.sorbonne-universite.fr/en
https://www.universite-paris-saclay.fr
https://www.ip-paris.fr
https://u-paris.fr/en/
https://ecoledesponts.fr
https://www.univ-amu.fr/en
https://www.u-bordeaux.com
http://www.ens-lyon.fr
https://www.umontpellier.fr/en/
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Náklady
Školné:  okolo 170 eur/rok (Bachelor); okolo 250—620 eur/rok (Master). 

Poplatky se velice liší mezi univerzitami a tzv. Grande 
écoles (GE jsou selektivnější a některé výrazně dražší)

Ubytování:  300 eur/měsíc (v Paříži 800—1000 eur)

Další náklady:  500 eur/měsíc

Co a proč studovat ve Francii
Francie se pyšní kvalitním školstvím, mezinárodní atmosférou 
a také vysokou životní úrovní. Její humanitní, inženýrské a obchodní 
univerzity patří mezi nejlepší na světě. Mnoho prestižních univerzit se 
zaměřuje jen na jeden obor (třeba politologii).

Struktura studia
Ve Francii se vysokoškolské instituce rozdělují na univerzity, tzv. 
Grandes écoles, odborné vysoké školy a další instituce.
Licence (Bakalář):  3 roky
Master (Magistr):  2 roky

Požadavky na přijetí
Většinou se jedná o osvědčení o úrovni jazyka (TOEFL / CAE nebo jiné jazykové 
testy), potvrzení o maturitě, výpis známek, životopis nebo motivační 
dopis. Některé školy požadují ústní pohovor či složení písemných 
přijímacích zkoušek.

Užitečné odkazy
Obecné informace o univerzitách a vysokoškolském studiu: 
https://www.parcoursup.fr/

Seznam studijních programů vyučovaných v angličtině: 
https://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog

Portál o francouzském vysokoškolském vzdělávání: 
https://www.republiquetcheque.campusfrance.org/cs

https://www.parcoursup.fr/
https://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog
https://www.republiquetcheque.campusfrance.org/cs
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DÁNSKO
Hlavní město:  Kodaň

Počet obyvatel:  5,7 milionů

Rozloha:  43 094 km²

Oficiální jazyky:  dánština

Měna:  Dánská koruna (DKK)

Funfact
Školné na dánských univerzitách je pro 
studenty z EU zcela zdarma, přičemž 
studenti mohou získat také finanční 
podporu z programu SU (viz níže).

Přihlášení
Lze si vybrat ze 7 univerzit.

Přihlášení přes jednotlivé univerzity, resp. přes portál admissions.

Bakalářské programy jsou typicky v dánštině (a u přijetí se vyžaduje jazyková 
zkouška). U magisterských oborů je větší nabídka programů v angličtině.

Přihlášku na magisterské programy naleznete na oficiálním 
aplikačním portálu.

Nejlepší univerzity v Dánsku podle THE
 114. University of Copenhagen 
 117. Aarhus University 
 166. Technical University of Denmark 
 251—300. Aalborg University 
 251—300. Copenhagen Business School 
 251—300. University of Southern Denmark 

Termíny
Termín otevření:  podzim—únor
Termín podání:  leden—březen
Termín rozhodnutí:  květen

https://www.optagelse.dk/admission/index.html
https://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx;jsessionid=9GuXaOPXUNE5VbZZPiBuQid8gbW_omsfSbHuM_ty669Oki0slIJ9!1205917176
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.ku.dk/english/
https://international.au.dk
https://www.dtu.dk/english
https://www.en.aau.dk
https://www.cbs.dk/en
https://www.sdu.dk/en


Bakala Foundation Study Abroad Guide 9

Náklady
Školné:  zdarma pro studenty z EU
Ubytování:  12 000—16 500 Kč/měsíc
Další náklady:  10 500—18 000 Kč/měsíc

Co a proč studovat v Dánsku
Dánsko se může chlubit vysokou kvalitou vzdělání, praktickou 
výukou, mezinárodním prostředím či bezplatným školným. Nabízí 
velké možnosti zahraničních pobytů a speciálních kurzů. Univerzity 
v Dánsku se také vyznačují důrazem na týmovou spolupráci, orientací 
na praxi nebo projektovou výukou.

Struktura studia
Bachelor:  3—3,5 roku
Master:  2—2,5 roku

Požadavky na přijetí
Informace na webu univerzity a studijního programu.

Nejedná se o klasické zkoušky, ale o soubor podmínek, které musí 
uchazeč splnit: obecné, specifické, kvóty a skóre (GPA / Overall Assessment).

Prokázání jazykových dovedností (angličtina).

Některé univerzity požadují doplňující dokumenty jako doporučující 
dokumenty či životopis.

Užitečné odkazy
Study in Denmark — rozcestník informací: 
https://studyindenmark.dk/

Portál dánského Ministerstva školství a vědy: 
https://ufm.dk/en/education/higher-education

Finanční podpora pro EU studenty v Dánsku — program SU: 
https://www.studentsurvivalguide.dk/posts/survival-guide-to-su-
student-grant-in-denmark

https://studyindenmark.dk/
https://ufm.dk/en/education/higher-education
https://www.studentsurvivalguide.dk/posts/survival-guide-to-su-student-grant-in-denmark
https://www.studentsurvivalguide.dk/posts/survival-guide-to-su-student-grant-in-denmark
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IRSKO
Hlavní město:  Dublin

Počet obyvatel:  4,8 milionů

Rozloha:  70 273 km²

Oficiální jazyky:  angličtina, irština

Měna:  Euro

Funfact
V Irsku jsou všechny vysokoškolské studijní 
programy v angličtině, přičemž země patří do 
Evropské unie, což usnadňuje administrativu 
a cestování.

Přihlášení
Je možné studovat na několika desítkách univerzit, státních z nich 
je 7. Mezi ně patří i Trinity College, která se pravidelně umisťuje mezi 
200 nejlepšími univerzitami světa.

Poplatky:  okolo 30 eur za přihlášku.
Central Applications Office - centrální systém pro podávání přihlášek. 
Klíčové je sledovat informace o přijímacím řízení na webových 
stránkách konkrétních univerzit.

Nejlepší univerzity v Irsku podle THE
 161. Trinity College Dublin 
 201—250. RCSI University of Medicine and Health Sciences 
 201—250. University College Dublin 
 301—350. University of Galway 
 301—350. University College Cork 

Termíny
Termín otevření:  září—říjen
Termín podání:  1. února (ale někde i později)

Termín rozhodnutí:  srpen (záleží na univerzitě)

https://www.cao.ie/
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.tcd.ie
https://www.rcsi.com/dublin/about/faculty-of-medicine-and-health-sciences
https://www.ucd.ie
https://www.universityofgalway.ie
https://www.ucc.ie/en/
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Náklady
Školné:  okolo 3000 eur/rok (Bachelor), 3000—30 000 eur/rok (Master 

- záleží na oboru)

Ubytování:  400—600 eur/měsíc
Další náklady:  500 eur/měsíc

Co a proč studovat v Irsku
Velká výhoda studia v Irsku je, že naprostá většina studijních 
programů na tamějších univerzitách se vyučuje v angličtině. Dále 
irské univerzity nabízí možnost obory různě kombinovat, rozsáhlé 
příležitosti zahraničních pracovních i studijních stáží. Výuka je 
založená na dialogu, kreativitě a kritickém myšlení.

Struktura studia
Bachelor:  3 roky
Master:  1—2 roky

Požadavky na přijetí
Často stačí pouze potřebná úroveň angličtiny (prokázat výsledky IELTS 
/ CAE / TOEFL), maturitní zkouška, vysvědčení z posledního ročníku 
střední školy a vyplněná přihláška. Některé univerzity požadují také 
doporučující dopisy, životopis nebo motivační dopis.

Užitečné odkazy
Informační portál o možnostech studia v Irsku 
https://www.educationinireland.com/en/

Rozcestník univerzit v Irsku 
https://www.educationinireland.com/en/where-can-i-study-/view-all-
universities-colleges/

https://www.educationinireland.com/en/
https://www.educationinireland.com/en/where-can-i-study-/view-all-universities-colleges/
https://www.educationinireland.com/en/where-can-i-study-/view-all-universities-colleges/
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NĚMECKO
Hlavní město:  Berlín

Počet obyvatel:  84 milionů

Rozloha:  357 023 km²

Oficiální jazyky:  němčina

Měna:  Euro

Funfact
Německé vysoké školy se kromě vysoké 
úrovně akademického výzkumu vyznačují 
také důrazem na životní prostředí, 
udržitelnost a inovace.

Přihlášení
V Německu je výběr bakalářských programů v angličtině limitovaný. 
Magisterské programy angličtině lze studovat na několika 
univerzitách. Mnoho z nich patří mezi 100 nejlepších univerzit světa.

Přihlášení probíhá přes přihlašovací portály jednotlivých univerzit, 
přičemž je důležité sledovat podmínky a termíny u vybraných univerzit.

Nejlepší univerzity v Německu podle THE
 30. Technical University of Munich 
 33. LMU Munich 
 43. Universität Heidelberg 
 73. Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 86. Humboldt University of Berlin 
 86. University of Tübingen 
 89. University of Bonn 

Jednotlivé spolkové země mohou nabízet elitní mezioborové 
programy sdílené několika univerzitami, např. program v Bavorsku.

Termíny
Termín otevření:  leden
Termín podání:  červen, průběžně
Termín rozhodnutí:  během léta

https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.tum.de/en/
https://www.lmu.de/en/
https://www.uni-heidelberg.de/en
https://www.charite.de/
https://www.hu-berlin.de/en
https://uni-tuebingen.de
https://www.uni-bonn.de/en/university
https://www.elitenetzwerk.bayern.de/en/home
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Náklady
Školné:  Na státních univerzitách zdarma, na soukromých je 

relativně vysoké (okolo 10 000 eur ročně). Administrativní 
poplatek činí 250 eur.

Ubytování:  300—600 eur/měsíc
Další náklady:  500 eur/měsíc

Co a proč studovat v Německu:
Univerzity v Německu se vyznačují důrazem na propojení teorie 
a praxe, a to zejména v technických a přírodovědných oborech. 
Další velkou výhodou studia v Německu je možnost pracovat během 
studia, osvojení druhého jazyka nebo blízkost a příbuznost ČR.

Struktura studia
Bachelor:  3—4 roky
Master:  1—4 roky
Harmonogram akademického roku je relativně specifický — zimní 
semestr probíhá od října do března, letní od dubna do srpna.

Požadavky na přijetí
Je potřeba doložit průměr maturitního vysvědčení, mezinárodně 
uznávaný certifikát na úrovni C1 (někdy stačí znalost angličtiny, ale často je 
potřeba dobrá úroveň němčiny), přehled absolvovaných předmětů a známek. 
Některé univerzity požadují také životopis, motivační dopis či složení 
přijímacích zkoušek.

Užitečné odkazy:
Oficiální portál pro studium v Německu 
https://www.study-in-germany.de/en/

Rozcestník německých univerzit dle zaměření a oborů 
https://www.hochschulkompass.de/home.html

Informace o formách a stupních studia 
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-
studies/the-right-university/

https://www.study-in-germany.de/en/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/the-right-university/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/the-right-university/
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NIZOZEMSKO
Hlavní město: Amsterdam

Počet obyvatel: 17,5 milionů 

Rozloha: 41 526 km²

Oficiální jazyk: nizozemština

Měna: Euro

Funfact
Tři největší města – Haag, Rotterdam 
a Amsterdam jsou od sebe vzdálená 
maximálně 45 minut jízdy vlakem. Třetina 
země leží pod hladinou moře a bez 
zábran by více jak 65 % území mohlo při 
přílivu skončit pod vodou.

Přihlášení
Přihlašuje se přes společnou platformu Studie link. 
Poplatek za přihlášku je 50—100 eur.

Nejlepší univerzity v Nizozemsku podle THE
 59. Wageningen University & Research
 60. University of Amsterdam
 66. Utrecht University
 70. Deft University of Technology
 75. University of Groningen
 77. Leiden University
 80. Erasmus University Rotterdam  

Termíny
Termíny pro podání přihlášek 
jsou leden až březen. Přesné termíny jsou uvedeny 
na stránkách jednotlivých univerzit.
Rozhodnutí většinou během května a června.

https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.uva.nl/en
https://www.uu.nl/en
https://www.tudelft.nl/en/
https://www.rug.nl/?lang=en
https://www.universiteitleiden.nl/en
https://www.eur.nl/en


Bakala Foundation Study Abroad Guide 15

Náklady
Školné:  2 000 eur (Bachelor’s), 2 150 eur (Master’s) – záleží na oboru
Ubytování:  300—600 eur/měsíc
Další náklady:  200—300 eur/měsíc

Co a proč studovat v Nizozemsku:
 — Špičkový vzdělávací systém a mezinárodní kolektiv
 — Anglicky se domluvíš po celé zemi
 — Výdaje na životní náklady jsou nižší než v anglicky mluvících zemích
 — Díky důrazu na praktické vzdělání budeš mít po absolvování školy 
výborné uplatnění na trhu

 — Možnost práce při studiu a získání nároku na státní půjčku

Struktura studia
Bachelor:  3—4 roky
Master:  1—2 roky

Požadavky na přijetí
V Nizozemsku se neskládají typické přijímací zkoušky jako u nás. 
Podstatný je jazykový test – TOEFL, IELTS nebo CAE. Požadovaná 
úroveň je většinou B2. Stejně tak je důležitá tvoje motivace ke studiu – 
motivační dopis je proto součástí přihlášky. U některých oborů jako 
např. matematika nebo biologie je třeba ověření znalostí.  
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ŠVÉDSKO
Hlavní město:  Stockholm

Počet obyvatel:  10,1 milionů

Rozloha:  449 964 km²

Oficiální jazyk:  švédština

Měna:  Švédská koruna (SEK)

Funfact
Švédské univerzity a vysoké školy jsou kromě 
kvality výuky známé svým zaměřením na 
ochranu životní prostředí a sociální integraci!

Přihlášení
Ve Švédsku lze studovat na 6 univerzitách — nejprestižnější z nich, 
Karolinska Institutet, patří mezi 50 nejlepších univerzit na světě.

Podrobné informace o podmínkách uvádějí univerzity na svých 
webech. Švédský portál University Admissions nabízí obecné 
informace a vyhledávání: 
https://www.universityadmissions.se/intl/start

Nejlepší univerzity ve Švédsku podle THE
 49. Karolinska Institutet 
 119. Lund University 
 148. Uppsala University 
 155. KTH Royal Institute of Technology 
 176. Stockholm University 
 201—250. University of Gothenburg 
 251—300. Chalmers University of Technology

Termíny
Termín otevření:  16. října—15. ledna
Termín podání:  1. února
Termín rozhodnutí:  duben

https://www.universityadmissions.se/intl/start
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://ki.se/en
https://www.lunduniversity.lu.se
https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=TVA2M&gclid=Cj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQH3jcpdNc8ywvN2cpzG_0D208MLP2iYHPMnh0Y3jL-8kGsQ4Xxo4ZsaAn9xEALw_wcB
https://www.kth.se/en
https://www.su.se/cmlink/stockholm-university
https://www.gu.se/en
https://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx
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Náklady
Školné:  většinou zdarma (Bachelor), případně za poplatek (Master, záleží 

na univerzitě a oboru)

Ubytování:  8000 Kč/měsíc
Další náklady:  8000 Kč/měsíc

Co a proč studovat ve Švédsku
Švédský vysokoškolský systém je znám svou alternativní organizací 
výuky, studenti se tak věnují jen jednomu předmětu. Jedná se o velmi 
mezinárodní a otevřené prostředí, navíc s vysokou kvalitou vzdělání 
i vysoké úrovně života. Studium vychází z kombinace teorie a praxe, 
klade se velký důraz na kreativitu a kritické myšlení.

Struktura studia
Bachelor:  3 roky
Master:  1—2 roky
Další odlišností systému je náš letní semestr, který je ve Švédsku 
označován jako jarní. Skutečný letní semestr se vyučuje v době 
našich vysokoškolských prázdnin.

Požadavky na přijetí
Každá univerzita má specifické podmínky, ale většinou se požaduje 
maturitní zkouška, certifikát o náležité úrovni angličtiny (IELTS / TOEFL / 
CAE), výpis známek, motivační dopis, reference nebo pohovor.

Užitečné odkazy
Oficiální portál Study in Sweden 
https://studyinsweden.se/

Rozcestník univerzit ve Švédsku 
https://studyinsweden.se/universities/

https://studyinsweden.se/
https://studyinsweden.se/universities/
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FINSKO
Hlavní město:  Helsinki

Počet obyvatel:  5,6 milionů

Rozloha:  338 432 km²

Oficiální jazyky:  finština a švédština

Měna:  Euro

Funfact
Finsko má třetí nejzdravější vzduch na 
světě, a patří ke světové špičce v teorii 
a praxi vzdělávání!

Přihlášení
Aktuální informace o přihláškách, podmínkách a termínech 
konkrétních univerzit jsou publikovány na jejich webových stránkách. 
Pro přehled lze použít finský informační portál Study Info.

Nejlepší univerzity ve Finsku podle THE:
 110. University of Helsinki 
 201—250. Aalto University 
 301—350. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
 301—350. University of Oulu 
 301—350. Tampere University 
 351—400. University of Turku 
 351—400. University of Vaasa 

Termíny:
Termín otevření:  listopad
Termín podání:  první polovina ledna
Termín rozhodnutí:  červen

https://studyinfo.fi/wp2/en/
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.helsinki.fi/en
https://www.aalto.fi/en
https://www.lut.fi/en
https://www.oulu.fi/en
https://www.tuni.fi/en
https://www.utu.fi/en
https://www.uwasa.fi/en
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Náklady:
Školné:   Zdarma (většinou se vyžaduje poplatek 40—85 eur ročně za členství ve 

Studentské unii)

Ubytování:  300 eur/měsíc
Ostatní:  400—600 eur/měsíc

Co a proč studovat ve Finsku:
Finský vysokoškolský systém patří mezi jeden z nejlepších na světě. 
Vyznačuje se velkým mezinárodním propojením, akademickou 
svobodou či důrazem na rovnost, efektivnost a komplexnost ve 
vzdělání. Nabízí státem podporované studentské bydlení, stravování 
a další finanční výhody na základě studentského statusu. Kromě 
univerzit zde také existují speciální vysoké školy, tzv. Polytechnics 
(UAS).

Struktura studia:
Bachelor:  3 roky
Master:  2 roky

Požadavky na přijetí:
Konkrétní podmínky záleží na jednotlivých školách, ale většinou se 
jedná o jazykové požadavky (IELTS, TOEFL a pod.). Kromě toho některé 
univerzity organizují své vlastní přijímací zkoušky, s požadavkem 
dodání výsledku předmětového SAT testu nebo osobního pohovoru.

Užitečné odkazy:
Oficiální portál Study in Finland 
https://www.studyinfinland.fi/

Praktické informace o podmínkách 
a možnostech studia ve Finsku 
https://studyinfo.fi/wp2/en/

https://www.studyinfinland.fi/
https://studyinfo.fi/wp2/en/
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ŠVÝCARSKO
Hlavní město:  Bern

Počet obyvatel:  8,6 milionů

Rozloha:  41 285 km²

Oficiální jazyky:  němčina, francouzština, 
rétorománština, italština

Měna:  Švýcarský frank (CHF)

Funfact
Švýcarsko patří mezi největší světová 
finanční a obchodní centra, a nabízí také 
řadu špičkových technických univerzit!

Přihlášení
Ve Švýcarsku je možné studovat na 6 mimořádně kvalitních 
univerzitách. Nejprestižnější z nich je ETH Zurich, která patří mezi 20 
nejlepších univerzit světa. I ostatní univerzity se pravidelně umisťují na 
vysokých příčkách světových žebříčků.

Přihlášku lze podat přes odkazy na webových stránkách jednotlivých 
univerzit.

Nejlepší univerzity ve Švýcarsku podle THE
 11. ETH Zurich 
 41. École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
 82. University of Zurich 
 94. University of Bern 
 101. University of Basel 
 135. University of Lausanne 
 201—250. University of Geneva 
 201—250. Università della Svizzera italiana 

Termíny
Termín otevření:  září—leden
Termín podání:  leden—duben
Termín rozhodnutí:  léto

https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://ethz.ch/en.html
https://www.epfl.ch/en/
https://www.uzh.ch/en.html
https://www.unibe.ch/index_eng.html
https://www.unibas.ch/en.html
https://www.unil.ch/central/en/home.html
https://www.unige.ch
https://www.usi.ch/it
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Náklady
Školné:  1 000—67 000 CHF/rok (záleží na univerzitě a oboru)

Ubytování:  750 CHF/měsíc
Další náklady:  750 CHF/měsíc

Co a proč studovat ve Švýcarsku
Systém vysokoškolského vzdělávání ve Švýcarsku je mezinárodně 
proslulý svými vysokými akademickými standardy, dobře 
hodnocenými výzkumnými výstupy, stážemi u známých společností 
a výukovými metodami zaměřenými na studenty. Švýcarské 
univerzity nabízí vysoký standard zejména v technických oborech, 
managementu, hoteliérství, pohostinství a cestovním ruchu.

Struktura studia
Bachelor:  3 roky
Master:  2 roky

Požadavky na přijetí
Standardně se vyžaduje prokázání jazykových znalostí (je možné nahradit IB 
maturitou nebo jazykovým certifikátem C1/C2) a dodání maturitního vysvědčení.

Kromě vyplnění přihlášky některé školy dále požadují doporučující 
dopis, složení přijímacích zkoušek, doklad o přijetí na českou vysokou 
školu ve stejném oboru, motivační dopis nebo životopis.

Užitečné odkazy
Zastřešující organizace švýcarských univerzit 
https://www.swissuniversities.ch/en

Portál švýcarské konference rektorů 
https://www.studyinswitzerland.plus/

Rozcestník pro vyhledávání univerzit a oborů 
https://studyinginswitzerland.com/universities/

https://www.swissuniversities.ch/en
https://www.studyinswitzerland.plus/
https://studyinginswitzerland.com/universities/
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RAKOUSKO
Hlavní město:  Vídeň

Počet obyvatel:  8,9 milionů

Rozloha:  83 878 km²

Oficiální jazyky:  němčina (regionálně slovinština, 
chorvatština, maďarština ad.)

Měna:  Euro

Funfact
Kromě krásné přírody a vídeňských 
dortů nabízí Rakousko skvělé dopravní 
spojení se zbytkem Evropy a ČR! Také 
zde naleznete špičkové studijní programy 
v medicíně a zdravotních vědách.

Přihlášení
Přihlášení probíhá přes portály jednotlivých univerzit. Vyhledávání 
univerzit a studijních programů lze provést na portálu Study in Austria.

Nejlepší univerzity v Rakousku podle THE:
 124. University of Vienna 
 168. Medical University of Graz 
 194. Medical University of Vienna 
 201—250. Medical University of Innsbruck 
 401—500. University of Innsbruck 

Termíny:
Termín otevření:  průběžně
Termín podání:  září (pro zimní semestr) 

únor (pro jarní semestr)

Termín rozhodnutí:  průběžně

https://www.studienwahl.at/en
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.univie.ac.at
https://www.medunigraz.at/en/
https://www.meduniwien.ac.at/web/
https://www.i-med.ac.at/mypoint/
https://www.uibk.ac.at/en/
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Náklady:
Školné:  zdarma, případně do několik tisíc eur ročně (v případě 

soukromých škol a vybraných aplikovaných oborů). Poplatek 19 eur ročně 
za členství ve Studentské unii.

Ubytování:  400 eur/měsíc
Ostatní:  500—600 eur/měsíc

Co a proč studovat v Rakousku:
Studium v Rakousku má jisté podobnosti s českým školstvím navíc 
nabízí skvělou dopravní dostupnost z ČR. Rakousko je také známé 
svým důrazem na nejmodernější výzkum, odborné stáže a praktickou 
výuku. Rakousko má také bohaté kulturní vyžití, vysokou životní úroveň 
a sociální zabezpečení. Nachází se zde také spousta lékařských škol.

Struktura studia:
Bachelor:  3 roky
Master:  1—2 roky

Požadavky na přijetí:
Konkrétní podmínky záleží na jednotlivých univerzitách. Většinou 
se vyžaduje dodání maturitního vysvědčení, motivačního dopisu 
a eseje. Často je také potřeba doložit úroveň jazykové znalosti (IELTS 
/ TOEFL a pod.). Některé univerzity vyžadují také přijímací zkoušku nebo 
pohovor.

Užitečné odkazy:
Oficiální portál Study in Austria 
https://studyinaustria.at/en/

Rozcestník na vyhledávání univerzit a oborů 
https://www.studienwahl.at/en

https://studyinaustria.at/en/
https://www.studienwahl.at/en
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VELKÁ BRITÁNIE
Hlavní město:  Londýn

Počet obyvatel:  66 milionů

Rozloha:  243 610 km²

Oficiální jazyky:  angličtina

Měna:  Britská libra (GBP)

Funfact
V Británii se potkávají studenti z celé 
Evropy a světa. Univerzity Oxford 
a Cambridge nabízí výuku v malých 
skupinách vedených světoznámými 
profesory (tutoriály).

Přihlášení
Ve Velké Británii je na výběr velký počet univerzit. Ty nejprestižnější 
spojují kvalitní výuku a špičkový výzkum se zapojením studentů již od 
bakalářského stupně. Okolo deseti z nich patří do stovky nejlepších 
univerzit světa, Oxford University se dokonce umístila na prvním místě.

Přihlášky se vyplňují na portálu UCAS. Poplatek činí okolo 25 eur za 
5 přihlášek v UCAS (přihláška je jednotná). Na Oxford a Cambridge se nelze 
hlásit najednou.

Top univerzity ve Velké Británii podle THE:
 1. University of Oxford 
 3. University of Cambridge 
 10. Imperial College London 
 22. UCL 
 29. University of Edinburgh 
 35. King’s College London
 37. London School of Economics and Political Science 
 54. University of Manchester 
 76. University of Bristol 
 82. University of Glasgow 
 104. University of Warwick 
 108. University of Birmingham 
 108. University of Southampton 

https://www.ucas.com/students
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.ox.ac.uk
https://www.cam.ac.uk
https://www.imperial.ac.uk
https://www.ucl.ac.uk
https://www.ed.ac.uk
https://www.kcl.ac.uk
https://www.lse.ac.uk
https://www.manchester.ac.uk
https://www.bristol.ac.uk
https://www.gla.ac.uk
https://warwick.ac.uk
https://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
https://www.southampton.ac.uk
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Termíny
Termín otevření:  od léta do října
Termín podání:  říjen (Oxford a Cambridge) — leden
Termín rozhodnutí:  od listopadu do června

Náklady
Školné:  8 000—35 000 GBP/rok (záleží na univerzitě/oboru)

Ubytování:  600—800 GBP/měsíc
Další náklady:  700 GBP/měsíc

Co a proč studovat ve Velké Británii
Velká Británie nabízí jednoznačně nejvíce programů v anglickém 
jazyce v celé Evropě. Mnoho z nich patří mezi nejlepší na světě. VB je 
nejen známá svou vysokou kvalitou vzdělání, ale také zajímavými 
studijními obory, širokým uplatněním na trhu práce po dokončení 
školy či mezinárodním prostředím. Vzdělání je zde založeno na 
uplatnění teorie v praxi, skvělé dostupnosti vědeckých pracovišť nebo 
bohatém studentském životě. 

Od roku 2021 vstoupila v platnost řada omezení v souvislosti 
s brexitem. Mimo jiné studenti z EU nově nemají přístup ke 
studentským půjčkám, čelí vyšším školním poplatkům a musí také 
hradit zdravotní pojištění a vízový poplatek.

Struktura studia
Bachelor:  3 roky (4—5 let např. u lékařství), ve Skotsku 4 roky
Master:  1—2 roky

Požadavky na přijetí
Mezi požadavky na přijetí patří doklad o maturitní zkoušce, výpis 
známek (resp.predicted grades), motivační dopis (personal statement), certifikát 
o náležité úrovni angličtiny, doporučující dopis (v rámci UCAS), některé 
univerzity také vyžadují osobní nebo online pohovor. Řada univerzit 
vyžaduje specifické formuláře nebo zkoušky (v závislosti na oboru).

Užitečné odkazy
Oficiální portál Study in the UK 
https://www.studyin-uk.com/

Portál online přihlášky na univerzity UCAS 
https://www.ucas.com/

https://www.studyin-uk.com/
https://www.ucas.com/
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IZRAEL
Hlavní město:  Jeruzalém/ Tel Aviv

Počet obyvatel:  8,2 milionů

Rozloha:  21 643km²

Oficiální jazyky:  hebrejština (arabština)

Měna:  Nový izraelský šekel (ILS)

Funfact
V Izraeli se mísí množství odlišných kultur. 
Země nabízí řadu kvalitních univerzit, 
přičemž mnoho z nich je napojeno na druhý 
nejrychleji rostoucí inovační ekosystém po 
Silicon Valley na světě!

Přihlášení
Přihlášení probíhá přes webové stránky a aplikační portály 
jednotlivých univerzit — vždy je potřeba sledovat aktuální termíny 
a podmínky na webu.

Nejlepší univerzity v Izraeli podle THE:
 201—250. Tel Aviv University 
 251—300. Hebrew University of Jerusalem 
 501—600. Technion Israel Institute of Technology 
 601—800. Bar-Ilan University 
 601—800. Ben-Gurion University of the Negev 
 601—800. University of Haifa 

Termíny:
Termín otevření:  průběžně
Termín podání:  prosinec—duben
Termín rozhodnutí:  únor—červenec

https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://english.tau.ac.il
https://en.huji.ac.il
https://www.technion.ac.il/en/home-2/
https://www.biu.ac.il/en
https://in.bgu.ac.il/en/pages/default.aspx
https://www.haifa.ac.il/?lang=en
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Náklady:
Školné:  11 000—55 000 ILS/rok (záleží na univerzitě a programu)

Ubytování:  3000—4000 ILS/měsíc
Ostatní:  2000—2500 ILS/měsíc

Co a proč studovat v Izraeli:
Studium v Izraeli se vyznačuje kvalitními univerzitami, špičkovými 
vyučujícími, mezioborovým výzkumem nebo velkou podporou start-
upů. Je zde kladen silný důraz na inovativní technologie, bohatý 
studentský život a možnosti kulturního i cestovního vyžití během 
studia. Zároveň je Izrael moderní rozvíjející se zemí s netradiční 
kulturou a spoustou nových příležitostí.

Struktura studia:
Bachelor:  3 roky
Master:  1—2 roky

Požadavky na přijetí:
Požadavky na přijetí se u každé univerzity liší, ale obvykle je 
požadováno maturitní vysvědčení, jazykové osvědčení (TOEFL / IELTS), 
doporučující dopisy, životopis, motivační dopisy, GRE nebo GMAT 
testy.

Užitečné odkazy:
Oficiální portál Study in Israel 
https://studyisrael.org.il/

Rozcestník pro univerzity, vědu a technologii v Izraeli 
https://www.science.co.il/universities/

https://studyisrael.org.il/
https://www.science.co.il/universities/
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USA
Hlavní město:  Washington DC

Počet obyvatel:  327,6 milionů

Rozloha:  9 833 517 km²

Oficiální jazyky:  angličtina

Měna:  Americký dolar (USD)

Funfact
Univerzity v USA jsou velice různorodé 
co do velikosti, lokality nebo výuky. Na 
bakalářském stupni se studenti hlásí na 
univerzitu, ale nikoliv na konkrétní obor 
(tzv. “major” se vybírá až později). V prvním ročníku 
je možné studovat třeba informatiku 
a filosofii zároveň!

Přihlášení
V USA je nespočet anglických programů a univerzit, na které se lze 
přihlásit.

Přihlášení funguje přes jednotný systém Commonapp, případně přes 
webové stránky univerzit.

Poplatek je většinou 30—100 dolarů za přihlášku (cca 25—85 eur).

Nejlepší univerzity v USA podle THE:
 2. Harvard University 
 3. Stanford University 
 5. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 6. California Institute of Technology 
 7. Princeton University 
 8. University of California, Berkeley 
 9. Yale University 
 11. Columbia University 
 13. The University of Chicago 
 14. University of Pennsylvania 
 15. Johns Hopkins University 
 20. Cornell University

https://www.commonapp.org/
https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings
https://www.harvard.edu
https://www.stanford.edu
https://www.mit.edu
https://www.caltech.edu
https://www.princeton.edu
https://www.berkeley.edu
https://www.yale.edu
https://www.columbia.edu
https://www.uchicago.edu
https://www.upenn.edu
https://www.jhu.edu
https://www.cornell.edu
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Termíny
Termín otevření:  od léta do listopadu
Termín podání:  listopad (early action) 

až leden (u některých univerzit později)

Termín rozhodnutí:  od března do dubna (u některých 

univerzit později)

Náklady
Školné:  18 000—60 000 USD/rok
Ubytování:  900—1400 USD/měsíc
Další náklady:  900—1100 USD/měsíc

Co a proč studovat v USA
USA je pro studenty jedna z nejvíc populárních destinací. Nabízí 
mimořádnou mezinárodní zkušenost, je zde zároveň obrovský výběr 
univerzit a studijních programů. Studium v USA je známé nejen 
pro svou flexibilitu systému a studijních programů, ale také pro 
velkou nabídku podpory studentů ze strany univerzit či pro bohatý 
studentský život. Studenti se mohou zapojit do řady klubů, asociací 
nebo výzkumných skupin, a také ve velké míře dobrovolničí.

Struktura studia
Bachelor:  4—5 let
Master:  2 roky
Akademický rok trvá většinou od srpna/září do května/června.

Požadavky na přijetí
Je zde požadováno maturitní vysvědčení, vysvědčení ze střední školy, 
jazykový certifikát (TOEFL / IELTS / CAE), doporučující dopis (1 nebo 2), esej 
nebo motivační dopis na specifické téma a předmětové testy jako 
například SAT / ACT / GRE / GMAT / LSAT.

Užitečné odkazy
Obecné informace pro mezinárodní studenty 
https://www.internationalstudent.com/study_usa/application-
process/

Portál programu Fulbright 
https://www.fulbright.cz/chci-studovat-usa/proc-usa/

https://www.internationalstudent.com/study_usa/application-process/
https://www.internationalstudent.com/study_usa/application-process/
https://www.fulbright.cz/chci-studovat-usa/proc-usa/


Žebříček kvality univerzit
Aktualizovaná data od Times Higher Education 
University directory 
Nejlepší univerzity v Evropě — 4ICU 
Nejlepší univerzity v USA — USN Best Colleges 
Seznamy univerzit dle zemí — Wikipedia 
Globální databáze — Studyportals

Kde získat stipendium 
na studium v zahraničí?

Samotné univerzity
Bakala Foundation 
Kellner Family Foundation 
Krsek Foundation 
Scholar Foundation 
George Płaczek Foundation (fyzika) 
Nadace Život umělce (umělecké obory) 
a další.

Program Scholarship Bakala Foundation
Od roku 2010 nadace podpořila stipendiem bezmála 200 studentů 
a studentek na univerzitách  po celém světě.

Více informací o programu a přihlášku 
naleznete na webu Bakala Foundation.

Potřebujete poradit ohledně studia v zahraničí? 
Nabízíme také bezplatné poradenství.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.4icu.org/top-universities-europe/
https://www.usnews.com/best-colleges
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_universities_and_colleges_by_country
https://studyportals.com/
https://www.bakalafoundation.org/
https://www.kellnerfoundation.cz/univerzity/
https://krsekfoundation.cz/
https://www.scholarfoundation.cz/
https://www.jcmf.cz/?q=cz/node/154
https://www.nadace-zivot-umelce.cz/
https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/
https://www.bakalafoundation.org/poradenstvi/
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5 | FRANCIE

5 |  NIZOZEMSKO

3 | NĚMECKO

1 | IZRAEL

1 | NOVÝ ZÉLAND 

12 | ŠVÝCARSKO
ETH Zürich  9

43 | USA
 Harvard University  6
 Columbia University  5
 Dartmouth College  4
 University of Pennsylvania  4
 Yale University  4
 Northwestern University  3
 Princeton University  2

124 | VELKÁ BRITÁNIE
 University of Cambridge  40
 University of Oxford  35
 University College London  15
 Imperial College London  10
 London School of Economics  6
 King‘s College London  6

1 | DÁNSKO

1 | BELGIE

196
STIPENDISTŮ

57
UNIVERZIT

11
ZEMÍ

SCHOLARSHIP 2010—2022



Nadace The Bakala Foundation
Tržiště 366/13 
118 00 Praha 1 – Malá Strana 
info@bakalafoundation.org

bakalafoundation.org
 bakalafoundation 
 bakala_foundation 
 bakala_fdn 
 company/the-bakala-foundation
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