STUDIUM BEZ HRANIC

NAŠE VYSOKÁ ŠKOLA

Vítejte!
Naše vysoká škola Hochschule Zittau/

Města jako Drážďany, Praha nebo Wroclav

Görlitz (HSZG) sídlí v městech Zittau

i hory jsou prakticky na dosah. Úspěšné

(česky Žitava) a Görlitz (česky Zhořelec) a

ukončení studia na HSZG vám zajistí

leží v trojmezí Německa, Polska a Česka,

zdařilý start do vašeho profesního života.

a nabízí vám možnost efektivního studia

To dokládá v neposlední řadě i nízká míra

orientovaného na praxi. Pro studium na

nezaměstnanosti

naší škole se rozhodlo již více než 3 100

Naše vysoká škola nabízí 42 bakalářských,

studentů. Mají proto dobrý důvod. Našich

diplomových

116 profesorek a profesorů zaručuje kva-

dijních oborů v inženýrských, přírodních,

litní odborné vzdělání s těmi nejlepšími

společenských a hospodářských vědních

vyhlídkami na budoucí povolání. Škola

oborech. Všechny bakalářské a magis-

umožňuje studium také zahraničním

terské programy jsou řádně akreditované

studentům. Pravou mezinárodní atmos-

nebo jsou právě v akreditačním pro-

féru zajišťují výměnné a výzkumné

cesu. Díky úzké vazbě mezi výzkumem

programy s ostatními univerzitami v

a prakticky orientovaným vzděláváním

Německu a v dalších zemích. Studium a

mají studenti již od začátku studia jasnou

život napříč hranicemi je velice atraktivní

představu o aktuálních oblastech výz-

také díky pestrému kulturnímu programu

kumu a vývoje.

našich

absolventů.

UNIVERSITY OF APP
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a široké nabídce různých volnočasových
aktivit.

a

magisterských

stu-

Proč studovat právě na vysoké škole Hochschule Zittau/Görlitz
•
•
•
•
•

vysoká kvalita výuky
nízké životní náklady a žádné školné
přátelské vztahy a rodinné prostředí
moderní vybavení a dobré pracovní příležitosti
četné kontakty s regionálními, tuzemskými a mezinárodními firmami

NÁ ZORY

„Individuální přístup je pro mě důležitý. Na
přednášky, semináře a konzultační hodiny

NAŠICH

nečekají zástupy studentů jako na jiných
přeplněných univerzitách.“
Marie, studentka z Zittau

STUDENTŮ
„Přesvědčila mě krátká vzdálenost do
školy. Nemusím sedět dlouho ve vlaku
ani autobusu a dorazím do svého cíle
rychleji.“
Maria, studentka z Görlitz

„Když jsem poprvé slyšel o Zittau,
vůbec jsem netušil, kde to je.

„Díky přímé poloze na hranici s Polskem a

Tím spíš jsem byl překvapen, že

Českem je zde hodně mezinárodní atmosféra.

město leží v centru trojmezí mezi

Člověk je rychle v Praze nebo ve Wroclavi. Tato

Německem, Českem a Polskem, a

flexibilita zvyšuje kvalitu volnočasových aktivit

že mezinárodní studijní prostředí

a zajišťuje větší otevřenost mezi lidmi různých

LIED SIENCES
je zde samozřejmou součástí

kultur a národností.“

každodenního života.“

Vidhya Sagar, student z Görlitz

Franz, student z Zittau

NAŠE STUDIJNÍ OBORY

Fakulta

ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
Elektrotechnika a informatika jsou nedílnou součástí studia v Zittau a Görlitz již téměř půl století. Oba obory jsou
velmi důležité pro hospodářský úspěch a prosperitu nejen v Německu. Fakulta je velmi úspěšná v oblasti výzkumu
a má mezinárodní renomé. Dbáme na to, aby náplň studia byla neustále aktuální. Naši studenti tak mají ty nejlepší
předpoklady získat pracovní místo již bezprostředně po studiu a také vyhlídky na úspěšnou kariéru a dobré finanční
ohodnocení.

UNIVERSITY OF APP
Všestranné možnosti studia

Náplň studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky je
velice široká. Můžete vybírat z oborů jako jsou Automatizace

a mechatronika, Elektroenergetické systémy, Elektroenergetika (dálkové studium), Informatika a také Informační a
komunikační management (výuka v angličtině). Optimální
vzdělávací podmínky v uvedených oborech garantuje
nejnovější laboratorní vybavení a rozsáhlé zkušenosti našich
pracovníků v oblasti výuky a výzkumu.
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Fakulta

STROJÍRENSTVÍ
Ve studijních oborech základního cyklu nabízí fakulta strojírenství studijní zaměření Energetiku a technologie životního
prostředí a Strojírenství. Zájemci o studium si mohou vybírat mezi bakalářským titulem Bachelor of Engineering nebo
vysokoškolským diplomem (FH), jímž se v Německu označují tituly získané na vysokých odborných školách. Studijní obor
Strojírenství a technologie v energetice a rovněž obor Strojírenství a systémové technologie v energetice jsou ukončeny
magisterským titulem. Studenti Fakulty strojírenství získají moderní vzdělání s vysokým podílem praxe.

Praxe je při studiu klíčová
Naši vyučující se aktivně věnují výzkumu, což jim
rozšiřuje možnosti předávání vědomostí studentům.
Tato skutečnost usnadňuje studentům úspěšný vstup
do jejich profesního života. Kromě vysokoškolské
didaktiky získají studenti kvalitní základy v matematicko-fyzikální oblasti. Díky četným laboratorním cvičením a semestrální praxi také nahlédnou
do běžného pracovního dne se všemi jeho nároky.
Velký důraz klademe na používání nejmodernější
počítačové techniky. A jaké jsou výsledky našeho
studia orientovaného na praxi? O naše budoucí
inženýry mají zájem tuzemské i mezinárodní firmy,
což se projevuje již během studia.

LIED SIENCES
„Pro vysokou školu Hochschule Zittau/Görlitz jsem se rozhodl
z důvodu vzdělání, které je zaměřeno na praxi, a z důvodu
četných kontaktů s hospodářskou sférou. Místo nudné šedé
teorie, tu máme více záživné praxe.“
Steffen, student z Zittau

NAŠE STUDIJNÍ OBORY

Fakulta

PŘÍRODNÍCH VĚD A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Fakulta přírodních věd a životního prostředí spolu se studentskou organizací Life Sciences mají
svou nezaměnitelnou roli v oblasti vzdělávání a výzkumu. Mezi nabízené bakalářské studijní
obory patří Chemie, Molekulární biotechnologie, rovněž také Ekologie a ochrana životního
prostředí. Dále naše fakulta nabízí magisterské studijní obory Chemie a energie a ve spolupráci
s Technickou univerzitou v Drážďanech nabízíme také obor Biotechnologie a aplikovaná ekologie. Zájemci se mohou zapsat do studia oboru Integrovaný management a také do oboru
Integrované systémy řízení. Fakulta zajišťuje v rámci naší vysoké školy také vzdělání v oblasti
matematiky a fyziky.

UNIVERSITY OF APP
Reagujeme na nové výzvy

Uvědomujeme si, že těsné propojení klasických přírodních
věd s moderními vědními disciplínami, které reflektují složité
aspekty lidského života, je stále důležitější. Toto propojení
nám umožňuje bezprostřední kontakt s aktuálními problémy a výzvami. Díky moderně vybaveným laboratořím a
individuálnímu přístupu našich kvalifikovaných vyučujících
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mohou studenti očekávat výborné studijní podmínky orientované na praxi. Kromě toho je naše fakulta zodpovědná
za ochranu životního prostředí na naší škole. Jako jedno z
prvních zařízení vysokoškolského typu splňujeme již 15 let
přísné požadavky evropského nařízení EMAS.

Fakulta

EKONOMICKÝCH VĚD A EKONOMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Zájemci o studium na naší fakultě mohou očekávat široké spektrum moderních a prakticky orientovaných studijních
oborů. Ať se jedná o obor Podniková ekonomika přes mezioborové studijní programy Ekonomické inženýrství, obor
Bytové hospodářství a nemovitostí až po magisterský studijní obor Mezinárodní management, který je realizován spolu
s Technickou univerzitou Drážďany. Náplň studia reaguje na aktuální požadavky hospodářství a pracovního trhu. Úzká
spolupráce s mnoha regionálními a nadregionálními partnery, jako jsou např. podniky, správní a jiné instituce, garantuje
kvalitní propojení s praxí. Za tímto účelem dochází během studia rovněž k častým simulacím formou navozování situací z
běžné hospodářské reality, např. ekonomického plánování.

Jsme ve spojení
Úzce

spolupracujeme

s

různými

kulturními,

lékařskými a turistickými zařízeními a také s univerzitami v ostatních evropských státech. Právě toto
široké spektrum spolupráce přispívá k výborné
pověsti naší fakulty. Všechny studijní obory odpovídají modulárnímu i boloňskému systému vzdělání
a mohou být zakončeny vysokoškolským diplomem. Studenti mohou profitovat z mnoha opatření
pro stále kvalitnější výuku, mohou využívat služeb
studijních poradců a zapojit se do vyhodnocování
úspěšnosti výuky.

LIED SIENCES
„Zittau je město krátkých vzdáleností. Od posluchárny k menze
nebo ke knihovně to trvá zpravidla jen pár minut. Ušetříte tak
čas na jiné užitečné věci.“
Jessica, studentka z Zittau

NAŠE STUDIJNÍ OBORY

Fakulta

MANAGEMENTU A KULTURNÍCH VĚD
Hlavním záměrem našich sedmi různých bakalářských a magisterských studijních
programů je poskytnout fundované odborné vzdělání, které je zaměřené na praxi
a umožňuje celou řadu specializací. Naše studijní obory jsou sestavené z odlišných
modulů a jedná se například o Management ve zdravotnictví, Kulturu a management,
Management cestovního ruchu a Hospodářství a jazyky. Tyto obory jsou navzájem úzce
propojeny a splňují všechny evropské směrnice a požadavky.

UNIVERSITY OF APP
Mezikulturní dialog

Naše vysoká škola se nachází v pohraničním regionu, a proto

je tu dialog mezi různými kulturami součástí každodenního
života. Výuka jazyků a dobré mezinárodní propojení nabízí
pro naše studenty mnoho možností k absolvování menší či
delší části studia v zahraničí. Stále více zahraničních studentů
využívá možnosti pokračovat ve studiu na naši vysoké škole.
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Fakulta

SOCIÁLNÍCH VĚD
Široce pojaté studium Fakulty sociálních věd se věnuje všem stádiím lidského života, a to od dětství až po stáří. Nabízíme
studium v oborech Sociální práce, Léčebná pedagogika/Inclusion Studies, Dětská pedagogika a Komunikační psychologie. Kromě toho se můžete zapsat také do magisterských studijních oborů Management sociálního vývoje a Sociální
gerontologie.

Praxe včetně know-how
Díky pravidelné modernizaci naší fakulty můžete
očekávat ty nejlepší studijní podmínky v moderním
zázemí. Úzké propojení výuky, výzkumu a praxe vás
tím nejlepším možným způsobem připraví na profesní život. Naši absolventi mají všechny předpoklady
pro úspěšný začátek pracovní kariéry. Ptáte se proč?
Je to díky fundovaným seminářům, které propojují
teorii s praxí, studentským projektům, průběžnému
získávání zkušeností a především díky intenzivním
semestrálním praxím. Zárukou praktického a kvalitního vzdělání, jsou realizované výzkumné projekty
vysokoškolských učitelů.

LIED SIENCES
„Dnes je stále důležitější, aby byl člověk ochoten nahlédnout i za své
hranice. Studenti mohou získat přehled v různých profesních oblastech díky vysokému podílu praxe a výměně informací s ostatními
obory.“
Robert, student z Görlitz

NAŠE STUDIJNÍ OBORY

Přehled fakult a nabídka studijních oborů na
Hochschule Zittau/Görlitz (Žitava/Zhořelec)
MĚSTO

bakalář

magistr

FAKULTA ELEKTRONIKY A INFORMATIKY
Automatizace a mechatronika

Zittau

Elektroenergetické systémy

Zittau

Elektroenergetika (při zaměstnání)

Zittau

Informatika

Görlitz

Informační a komunikační management (anglicky)

Görlitz

Mechatronika

Zittau

Ekonomie a informatika

Görlitz

FAKULTA MANAGEMENTU A KULTURNÍCH VĚD
Kultura a management

Görlitz

Management ve zdravotnictví

Görlitz

Management mezinárodního cestovního ruchu

Görlitz

Překladatelství ekonomie německý/polský jazyk (při zaměstnání)

Görlitz

Hospodářství a jazyky

Görlitz

FAKULTA STROJÍRENSTVÍ
Technologie v energetice

Zittau

Strojírenství

Zittau

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍCH VĚD
Ekologie a ochrana životního prostředí

Zittau

Molekulární biotechnologie

Zittau

Chemie

Zittau

Biotechnologie a aplikovaná ekologie

Zittau

Integrované systémy řízení

Zittau

Integrovaný management

Zittau

Chemie a energie

Zittau

UNIVERSITY OF
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
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Léčebná pedagogika/Inclusion Studies

Görlitz

Komunikační psychologie

Görlitz

Dětská pedagogika

Görlitz

Sociální práce

Görlitz

Sociální gerontologie (při zaměstnání)

Görlitz

Management sociálního vývoje

Görlitz

FAKULTA EKONOMICKÝCH VĚD A EKONOMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Podniková ekonomika

Zittau

Mezinárodní management (ve spolupráci s TU v Drážďanech)

Zittau

Vedení podniku (při zaměstnání)

Zittau

Ekonomické inženýrství

Zittau

Bytové hospodářství a nemovitosti

Zittau

diplom

duální/KIA

DUÁLNÍ STUDIUM

KIA – ZNAČKA VYSOKÉ ŠKOLY
HOCHSCHULE ZITTAU/GÖRLITZ
Díky propojení studia na naší vysoké škole s integrovaným

vám již od začátku umožňuje cíleně plánovat svou profesní

vzděláváním u výrobce automobilů KIA získáte nejen

kariéru. Pokud vám předchozí vzdělání neumožňuje stu-

mezinárodně uznávaný vysokoškolský diplom - jedná se

dovat na vysoké škole, pak pro vás může být program KIA+

o německý diplom FH, jehož studium trvá pět let a nebo

atraktivní možností, jak svého záměru přesto dosáhnout.

o bakalářský titul, který trvá čtyři roky - ale také zároveň

Program KIA+ poskytuje možnost vysokoškolského stu-

absolvujete odpovídající vhodný učební obor. Ten se liší

dia a program KIApro realizuje distanční formy vzdělávání

dle konkrétního studijního oboru a je garantován IHK/

pro pracovníky s výučným listem, techniky a mistry, kdy

HWK, tedy Německou průmyslovou a obchodní komorou a

oprávnění ke studiu na vysoké škole nehraje roli. V případě

také Německou komorou řemeslníků. Výhody tohoto stu-

potřeby vám rádi poradíme.

UNIVERSITY OF APP
dia jsou patrné na první pohled. Kromě zkráceného procesu vzdělávání získáte i důležitou praktickou kvalifikaci

Více informací naleznete na:

a zároveň si budete moci užít finanční nezávislosti díky

www.kia-studium.de

finančnímu příspěvku na učňovské vzdělání. Program KIA

Naše duální studijní obory
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•

Automatizace a mechatronika

•

Chemie

•

Elektroenergetika

•

Ekologie a ochrana životního prostředí

•

Strojírenství

PARTNERST VÍ A KOOPER ACE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Spolupracujeme se 126 partnerskými vysokými školami ve 40 zemích. Kromě toho
máme celou řadu kontaktů s velkým množstvím mezinárodních podniků a firem.
Vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz je partnerem mezinárodní akademické sítě
Neisse University, která nabízí studium v angličtině. Studentům, kteří mají v plánu
uskutečnit individuální studijní pobyt v zahraničí, nabízí pomoc příslušná fakulta a
její zahraniční oddělení. Široká nabídka pro každý studijní obor uspokojí všechny vaše
požadavky.

Mezikulturní rozmanitost
Uchazeči o studium na naší vysoké škole pocházejí z
různých koutů světa a přicházejí s různým stupněm
dosaženého vzdělání. Proto pro ně byla zřízena organizace, kde jsou připravováni na vysokoškolské studium
v Německu - vzdělávací centrum Studienkolleg. Zde získají potřebné jazykové a odborné znalosti a seznámí se
s vědeckými metodami, které jsou běžné na německých
vysokých školách.
„Každému studentovi, který přijde ze zahraničí, trvá určitou dobu

Více informací naleznete na:

než se rozkouká. Vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz ví jak

www.hszg.de/studienkolleg

studentům správně pomoci, aby se rychleji zorientovali.“

www.hszg.de/international

Khalil, student z Zittau

Studujte u nás
Zaujala vás možnost studia na Hochschule Zittau/Görlitz? K přihlášce ke studiu (německy Antrag auf Zulassung zum Studium)
nezapomeňte prosím připojit následující dokumenty:

LIED SIENCES
•

úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce

•

pokud máte, připojte také další úředně ověřené doklady o vašem vzdělání (např. diplom z jiné vysoké školy nebo přehled o
vykonaných zkouškách)

•

úředně ověřené doklady prokazující dostatečnou znalost německého jazyka (např. o složení zkoušky DSH - Zkouška jazykových znalostí pro cizince, prokazující úroveň němčiny potřebnou pro studium na vysoké škole v Německu)

Všechny dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do německého jazyka. Výjimku mají takové dokumenty,
jejichž původním jazykem je angličtina nebo francouzština.
Pokud zájemci o studium disponují pouze základními znalostmi německého jazyka nebo pokud nemají potřebný doklad o
dostatečné úrovni své němčiny, mohou se zapojit do aktivit vzdělávacího centra Studienkolleg v Zittau.
Přihlášku ke studiu (Antrag auf Zulassung zum Studium) najdete zde:
www.hszg.de/international

V Ý Z K UM A P Ř E DÁVÁ N Í P O Z N AT K Ů

INOVACE PRO BUDOUCNOST
Naše vysoká škola myslí na budoucnost. K hlavním

jako např. energií pro technické procesy, zásobováním

výzkumným tématům proto patří energie a ochrana

energií, ekologickými technologiemi a zachováním

životního prostředí, transformační procesy v hospodářství

zdrojů prostřednictvím inovací a do budoucna oriento-

a společnosti a v neposlední řadě také téma surovin,

vaných přístupů. Kromě toho pracujeme na objasnění

struktury a povrchů. Aktuální výzkumné projekty se zabý-

společenských a sociálních dopadů budoucího demogra-

vají společenskými a technickými tématy současnosti,

fického vývoje.

INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE
Udržujeme úzké kontakty s tuzemskými i zahraničními

udržujeme spolupráci s mnoha regionálními podniky,

podniky, jako jsou například ABB, Areva, Siemens a Vatten-

zemskými a městskými úřady nebo s vědeckými a techno-

fall. Rovněž spolupracujeme s velkými výzkumnými ústavy

logickými centry. Díky tomu se nám každý rok daří získávat

a institucemi v Německu, například s výzkumným centrem

finanční prostředky na pokrytí našeho výzkumu ve výši

U NSPOLEČNĚ
I V EZARÚSPĚCHEM
SITY OF APP
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Helmholz nebo s výzkumným ústavem Fraunhofer. Dále

šesti až sedmi milionů eur.

Založili jsme Centrum pro přenos vědeckých poznatků

oblasti transferu vědeckých poznatků. Ve výzkumném

a technologií, které řídí přímo rektorát naší vysoké školy

informačním systému může výraz „výzkum“ označovat

prostřednictvím prorektora pro vzdělávání a mezinárodní

jak výzkumnou činnost v projektech, tak i vývoj, služby a

spolupráci a také prorektora pro výzkum. Kdykoli se

jiné činnosti v oblasti přenosu odborných poznatků. Part-

můžete obrátit na kontaktní osoby našeho Centra. Cílem

nerství s podniky a veřejným sektorem se odráží ve stu-

je usnadnit spolupráci mezi vysokými školami, podniky a

dentských bakalářských a diplomových pracích. Názorný

veřejnými institucemi a podpořit komunikaci při přenosu

přehled o úspěšné spolupráci zobrazuje naše mapa

vědeckých poznatků v rámci realizovaných projektů.

přenosu vědeckých poznatků.

Databázový informační systém na naší vysoké škole

Více informací naleznete na:

nabízí zájemcům informace o výzkumu a činnostech v

www.hszg.de/forschung

VÁŠ PARTNER PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚL ÁVÁNÍ

STUDIUM BEZ MATURITY

HOSTUJÍCÍ POSLUCHAČI

Na naši vysoké škole můžete studovat i bez maturity.

Možnost zapsat se jako hostující posluchač na jed-

Nabízíme vám možnost složit přijímací zkoušku a začít

notlivé přednášky a semináře je na naši vysoké škole

studovat na naší vysoké škole.

samozřejmostí.

DĚTSKÁ AKADEMIE

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

V naší dětské akademii nechají vědci z různých oborů nah-

V rámci univerzity třetího věku se konají vědecké

lédnout děti ve věku od osmi do dvanácti let do napína-

přednášky, diskuze, semináře a exkurze, které jsou určené

vých zákoutí vědy a výzkumu.

pro lidi v seniorském věku jak v Zittau, tak i v Görlitz.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ A STUDIUM

V rámci následného vědeckého vzdělávání máme pro

Nabízíme také dálkové studium při zaměstnání, a to v nás-

zájemce širokou nabídku certifikovaných kurzů.

ledujících oborech:

•

nástavbové kurzy pro účastníky ze sociálních oborů

•

•

kurzy s certifikátem k získání další profesní kvalifikace

ve studijním oboru Automatizace a mechatronika

v různých oborech

(také jako studijní obor zakončený diplomem FH)

•

bakalář v oboru Mechatronika – inteligentní systémy

další vzdělávání učitelů známé jako ZINT k získání

•

bakalář v oboru Elektroenergetika

doplňující profesní kvalifikace v oblasti rozvoje integ-

•

bakalář v oboru Vedení podniku

rované/inkluzivní výuky

•

magistr v oboru Sociální gerontologie

Více informací naleznete na:
www.hszg.de/weiterbildung

ZAČÁTEK VAŠÍ PROFESNÍ KARIÉRY
Snažíme se o všestrannou podporu našich studentů, absolventů a také akademických pracovníků. Realizujeme proto
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nové projekty, jako je například tzv. Gründerakademie a také program odborné způsobilosti v oblasti makrovlastností
Match³. Podporujeme aktivitu a diskuzi ve všech profesních fázích, které zahrnují hlavně začátky pracovní kariéry a profilaci osobního rozvoje se zřetelem na sociální či metodické kompetence. Zájemci, kteří si chtějí založit vlastní firmu, jsou
pod naším vedením od prvního nápadu až do zpracování hotového obchodního plánu.
Více informací naleznete na: www.hszg.de/studium/karriereeinstieg

STUDIUM A ŽIVOT V ZITTAU

ZARUČENÝ TIP: ZITTAU A OKOLÍ
Vítejte v Zittau (česky Žitava). V historickém centru
idylického maloměsta na vás čeká přívětivé prostředí s
téměř středomořskou atmosférou, četnými pouličními
kavárnami, butiky a obchody. V rámci aktivního trávení
volného času lze podniknout kratší výlety do blízkého
zahraničí a vydat se do sousedního Polska a Česka. Ať už
je to sport, nakupování, návštěvy restaurací nebo noční

UNIVERSITY OF APP
život - možnostem se v Zittau meze nekladou. Naše město

je opravdovou perlou nejvýchodnější části jižního Saska,
která láká a okouzluje stále více návštěvníků.

Zittau vás nadchne i z praktického hlediska díky nízkým
životním nákladům a dostatku volného prostoru k byd-
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lení. Váš život tu nebude omezován finančními starostmi

Nejen sportovní disciplíny jako cross-triatlon, lezení, turis-

a město vám poskytne i prostor pro vaše kreativní a spor-

tika nebo plážový volejbal, ale také lenošení u jezera –

tovní vyžití. V Zittau jste neustále v centru dění a přírodní

to vše nabízí region Zittau těm, kdo hledají únik z ruchu

park Žitavské hory láká k outdoorovým aktivitám. Není

velkoměsta. Zittau leží v trojmezí mezi Německem, Pols-

tedy náhodou, že se u nedalekého jezera Olbersdorfsee

kem a Českem a nabízí velmi dobrou infrastrukturu s

konají soutěže v rámci seriálu O-SEE Challenge, což je velká

přímým spojením do velkých měst jako je Praha, Wroclav

sportovní událost podobná mistrovství světa.

nebo Drážďany.

U NÁS JE STUDIUM ZÁBAVA
Nuda zde v žádném případě nehrozí, protože studentský kampus v Zittau prochází neustálými proměnami. Díky velkým
investicím umožňuje spolková země Sasko výstavbu nových, technicky špičkově zařízených prostor pro moderní výuku.
Výzkumné instituty, jako je například společnost Fraunhofer, jsou důležitou součástí kampusu Zittau a pomáhají určovat
ráz města.

Studentský kampus v Zittau
Počet studentů:
přibližně 1.600
Fakulty v kampusu:
Strojírenství
Přírodní vědy a životní prostředí
Elektrotechnika a informatika – obor elektrotechnika
Ekonomické vědy a ekonomické inženýrství
Další informace o Zittau naleznete zde:
www.studier-hier.de

„Jsou tu nejen skvělé studijní možnosti, ale také nabídka
volnočasových aktivit. Kavárny, restaurace nebo různé druhy sportu
organizované naší vysokou školou. Člověk tu najde vše, co potřebuje.
A to nejlepší na tom je, že tu jsou nízké životní náklady a tak si můžete
dovolit spoustu věcí.“
Denis, student z Zittau
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STUDIUM A ŽIVOT V GÖRLITZ

STUDIUM S PŮVABNÝM OKOLÍM
Görlitz (česky Zhořelec) je mnohými lidmi označováno za

Studentský kampus v Görlitz si oblíbily také různé firmy,

jedno z nejkrásnějších měst Německa. Město je jedinečné

které si nedaleko kampusu zřídily své sídlo. Místní obyva-

svou architektonickou pestrostí a nachází se v něm téměř

telé rádi označují Görlitz jako „Silicon valley východu“,

4.000 památek. Postupně jsou citlivě restaurovány a Gör-

protože tu sídlí mnoho IT firem, které založili absolventi

litz proto právem patří k nejlépe dochovaným historickým

oboru informatiky.

městům v Evropě.
Evropský životní styl dodává městu šarmantní ráz. Jen
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několik kroků od mostu Altstadtbrücke leží polská část

města Görlitz, město Zgorzelec (česky Zhořelec). Při toulkách po obou březích řeky Nisy, která odděluje Německo
a Polsko, téměř nepoznáte rozdíl mezi těmito dvěma

zeměmi. Také u nedalekého jezera Bertzdorfsee je patrná
mezinárodní atmosféra. Jedná se totiž o jedno z největších
jezer Spolkové země Sasko a jako takové je jezero se svým
jemným pískem oblíbeným výletním místem a centrem
vodních sportů.
Görlitz nabízí také celou řadu uměleckých zážitků, a to
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především díky velké aktivitě studentů. Mnoho kulturních
akcí tu organizují současní i bývalí studenti naší vysoké
školy. Studentský kampus v Görlitz je po kompletní rekonstrukci a tak se zde mohou setkávat studenti, vyučující
a ostatní zaměstnanci nejen v době oběda, ale také při
odpočinku na břehu řeky Nisy nebo při společných akcích.

KLAPKA. KAMERA. AKCE!
Město Görlitz získalo díky natáčení oscarového filmu Grandhotel Budapešť mnoho nových pojmenování. Můžete se
například setkat s označením „Görliwood“, které se rozšířilo po celém Německu. Görlitz je díky svým úžasným historickým budovám oblíbeným místem pro natáčení filmů světové produkce. Studentům se tak otevírá možnost, zažít něco
vzrušujícího při spoluúčinkování v hromadných scénách hollywoodských filmových trháků.

Studentský kampus v Görlitz
Počet studentů:
přibližně 1.500
Fakulty v kampusu:
Elektrotechnika a informatika – obor informatika
Management a kulturní vědy
Další informace o Görlitz naleznete zde:
www.studier-hier.de

„Město Görlitz mě nadchnulo již od začátku mého studia. Skvělá
atmosféra starého města, mnoho kulturních možností a bezprostřední
blízkost k polským hranicím jsou výjimečnou kombinací, kterou člověk
nenajde všude.“
Anne, studentka z Görlitz
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