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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. Dokonce ani již ukončené studium na české VŠ není pro bezplatné studium
v Dánsku překážkou. Ze svého pobytu si kromě nezapomenutelných zážitků odvezete mezinárodně uznávaný
bakalářský diplom, praxi v oboru, angličtinu na úrovni rodilého mluvčího a kontakty na přátele z celého
světa.

Studijní systém
Studium na vysoké škole v Dánsku je zdarma. Dánské bakalářské studium je strukturované do dvou stupňů:
dvouletého Academic Professional degree a navazujícího jeden a půlletého Top-up degree po jehož
absolvování získáte mezinárodní titul bakalář. Do Top-up programu lze nastoupit po absolutoriu vyšší
odborné školy nebo prvních dvou letech bakalářského studia v ČR (resp. po získání min 120 ECTS). Kromě
toho lze studovat i tří a půlleté bakalářské obory. Součástí studia jsou jedna až dvě odborné semestrální
stáže, které můžete absolvovat i v zahraničí.

Partnerské vysoké školy
Copenhagen School of Business and Technology – KEA (Kodaň)
KEA je vyhledávanou kodaňskou akademií pro oblasti designu, komunikace a
technologie. Její kampus se nachází v moderní designové budově v samotném
centru Kodaně a v současné době na ní působí necelých pět tisíc studentů z více než
60 různých zemí světa. Tato škola se vyznačuje inovativními přístupy a otevřeností,
studenty podporuje v netradičních nápadech a vede je k vlastnímu, originálnímu myšlení a tvorbě.
Business Academy Aarhus – BAA (Aarhus)
Jedna z největších business akademií v Dánsku se pyšní nejširší nabídkou AP a
bakalářských programů, ve které se objevují netradiční obory jako např.
Environmental Management, Biotechnical Science nebo Architecture. Vyučované
obory v sobě kombinují teorii s praxí a velký důraz je kladen na výuku v malých
skupinách, týmovou a projektovou práci, provázání s firmami, práci na reálných projektech a povinnou praxi.
Na škole momentálně studuje 650 zahraničních studentů a jejich počet každoročně stoupá.
Dania Academy of Higher Education – DANIA (Randers)
DANIA patří k prestižním regionálním vysokým školám v Dánsku a nabízí 15
business, IT a technických oborů v angličtině i dánštině. Ty je možné studovat jak
full-time, tak part-time. Škola se nachází v severní části pevninské části Dánska v
krásném městě Randers, nedaleko Aarhusu a Aalborgu. DANIA nabízí individuální přístup, garantované
ubytování pro každého studenta a vysoce kvalitní vzdělání. DANIA dnes vzdělává více jak 1800 studentů z 22
zemí světa.
Copenhagen Business Academy – CBA CPH (Kodaň)
Copenhagen Business Academy
je největší dánská vysoká škola
zaměřená na obchod a IT. Školu tvoří 5 kampusů v oblasti tzv. Velké
Kodaně a severního Zealandu. Škola spolupracuje se 100 zahraničními institucemi. Studuje na ní téměř
4 000 studentů, z toho je 450 mezinárodních z 95 různých zemí. CPH nabízí obory propojující teoretické a
praktické znalosti a klade důraz na výuku v týmech.
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International Business Academy – IBA (Kolding)
International Business Academy neboli IBA je velmi moderní vysoká škola, která nabízí
programy v oborech, jako jsou obchod, marketing, finance, management, podnikání
nebo design. Nachází se v městě Kolding, v pevninské části Dánska asi hodinu cesty od
německých hranic. Jedná se o významnou instituci se silnými zahraničními partnery.
Škola intenzivně spolupracuje s prestižní britskou London South Bank University a nabízí také stáže na Nový
Zéland. Zhruba polovina studentů jsou Dánové a polovina zahraniční studenti.
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education – Lillebaelt (Odense, Vejle)
Lillebaelt se nachází ve studentském městečku Odense, které je známým kulturním
centrem. Škola se zaměřuje na spolupráci s průmyslem a výzkumnými organizacemi.
Studentům jsou k dispozici studijní poradci pro individuální konzultace školních i osobních
témat a karierní centrum, ve kterém studentům pomáhají s hledáním stáží, brigád i
zaměstnání po skončení školy.

University College of Northern Denmark – UCN (Aalborg)
University College of Nothern Denmark se nachází ve městě Aalborg na severu
Dánska, které je, co se životních nákladů týče, nejlevnější ze 4 největších dánských
měst. Na škole studuje 10 000 studentů, z nichž 1 000 je mezinárodních. I přes
jejich velké množství škola přistupuje ke svým studentům individuálně. Semináře
probíhají v malých skupinkách a studenti se na nich učí kritickému a analytickému myšlení.

VIA University College – VIA (Horsens)
Via University College patří s 18 000 studenty v 8 kampusech k největším
vysokým školám v Dánsku. Studuje zde více než 2 000 zahraničních studentů z
50 zemí světa. Škola spolupracuje s 200 zahraničními institucemi od Austrálie
po Čínu. Škola si zakládá na problémově orientované výuce, v jejímž centru je student. VIA garantuje
ubytování všem svým studentům přímo v místě kampusu nebo v centru města.

Zealand Institute of Business and Technology – ZIBAT
(Roskilde, Køge, Nykøbing, Næstved, Slagelse)
ZIBAT byl založen v roce 2008 spojením 9 samostatných škol v regionu Zealand,
z nichž většina má více než 100letou tradici. Díky malému počtu studentů (2 500)
panuje na jednotlivých kampusech velmi přátelská a rodinná atmosféra. Pocit
sounáležitosti je umocněn i tím, že studenti jsou rozděleni do tříd, které zůstávají
stejné po celou dobu studia. Dva kampusy ZIBATu (Roskilde a Køge) jsou vzdálené jen 20 minut jízdy
vlakem od Kodaně.
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Nabízené obory

Kliknutím na X se zobrazí webové stránky daného oboru na příslušné škole.
CPH

IBA

Lillebaelt UCN

VIA

ZIBAT

Dania

KEA BAA

Academic Professional Degree (2 roky)
Agro Business Manager
Automation Engineering
Automotive Technology
Chemical and Biotechnical Science
Commerce Management
Computer Science
Design, Technology & Business (Graphics)
Energy Technology
Entreprenuership and Design Management (E-Design)
Environmental Management
Financial Management
IT Network & Electronics Technology (IT Technology)
Logistics Management
Marketing Management
Multimedia Design and Communication
Service, Hospitality and Tourism Management
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Top-Up Bachelor's Degree (1,5 roku)
Agricultural and Environmental Management
Business Management & Marketing + International
Sales and Marketing Management (Double Bachelor)
Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology
Design and Business
E-concept Development
Innovation and Entrepreneurship
International Business (e-learning, 2 roky)
International Hospitality Managemement
International Sales and Marketing Management
Product Development and Technology Integration
Software Development
Sports Management
Web Development
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Bachelor's Degree (3–3,5 roku)
Architectural Technology and Construction Management
Bachelor in Business Management across Europe
(bakalářský obor studovaný ve třech zemích Dánsko+Belgie+UK/Francie)
Business Economics and IT
Civil Engineering
Export and Technology Management
Financial Management and Services
Global Business Engineering
Information Technology Engineering
International Sales and Marketing
Jewlery, Technology and Business
Mechanical Engineering
Natural and Cultural Heritage Management
Value Chain Management
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Podmínky pro přijetí a přijímací řízení
Dánské 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 – mezinárodní certifikát nebo test, který si můžete udělat přes naši agenturu;
minimální požadovaná úroveň angličtiny je B2 pro AP degree a C1 pro Top-up



maturitní vysvědčení s ověřeným překladem a vysvědčení ze střední školy (1. – 4. ročník)



Transcript of Records (pro Top-up obory)



potvrzení o počtu absolvovaných hodin matematiky na střední škole (ačkoliv matematika se na drtivé
většině oborů nestuduje)



motivační dopis



volitelně se přikládá životopis, doporučující dopis, případně další dokumenty (po konzultaci)

Některé vysoké školy dělají se studenty ještě i motivační pohovory (zástupci škol přijedou do ČR nebo se
pohovor uskuteční přes Skype).
Dánské školy přijímají studenty dvakrát ročně. Termíny pro podání přihlášek jsou 15. března (nástup v září
téhož kalendářního roku) a v průběhu října a listopadu (nástup ke studiu 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 Dánsku
V Dánsku se neplatí školné. Je ale třeba počítat s vyššími životní náklady. Níže jsme pro Vás připravili krátký
přehled průměrných měsíčních výdajů. Zpravidla platí, že v menších městech se dá vyjít i s 15 tis. Kč,
náklady na život v Kodani zase mohou dosahovat až 22 tis. Kč měsíčně.
Nájem

2 300 DKK

8 500 CZK

Strava

1 700 DKK

6 200 CZK

MHD

380 DKK

1 400 CZK

Ostatní

600 DKK

2 200 CZK

Celkem

4 980 DKK

18 300 CZK

Ubytování v Dánsku
Vysoké školy v Dánsku ve většině případů nemají vlastní koleje, a tudíž studentům nemohou 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). Ubytování ve větších městech jako je Kodaň, Aarhus
nebo Aalborg je dobré začít zařizovat co nejdříve, např. už po podání přihlášky.

Pracovní příležitosti v Dánsku
I v Dánsku lze při studiu pracovat. Hodinové mzdy brigádníků se pohybují v přepočtu okolo 350 Kč. Studenti
si obvykle dokáží najít brigádu nejpozději ve druhém ročníku. Pokud má student legální brigádu o rozsahu
minimálně 10–12 hodin týdně, může si zažádat o finanční podporu ve výši 5 839 DKK (21 604 Kč) před
zdaněním. Více informací najdete zde.
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V případě zájmu či dalších dotazů kontaktujte
Sabina Feldmanová, s.feldmanova@czech-us.cz, 777 632 649
Ceník programu naleznete na webu Czech-us.

Podívejte se, jak se v Dánsku líbí českým studentům:
http://studujvdansku.cz/videogalerie/
Přečtěte si o studiu v Dánsku ve studentském časopise Brainstorm, jehož únorové číslo bylo věnováno právě
Dánsku: http://issuu.com/brainstormag/docs/brainstorm_02_2014_tisk/6
Podívejte se na přednášku o studiu v zahraničí (záznam z veletrhu Víme, co budete dělat příští rok, červen
2014)
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