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„Dvojí diplom“ 

 Spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Plzni a Hochschule Hof v Německu 

 

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni s bakalářskými studijními obory Podniková ekonomika a 

management a Management obchodních činností a Hochschule Hof (Německo) se svým 

bakalářským studijním oborem Podniková ekonomika uzavřely smlouvu o spolupráci s cílem 

udělovat tzv. dvojí diplom (Double Degree) absolventům v uvedených studijních oborech.  

Implementací této smlouvy směřují obě univerzity k internacionalizaci a kooperaci při 

studiu uvedených oborů.  

 

Přijetí studentů FEK ZČU do programu „Dvojí diplom“   

O studium v rámci programu „dvojí diplom“ se mohou ucházet studenti bakalářských studijních 

oborů Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností, kteří mají 

dobrou znalost německého a částečně anglického jazyka a kteří ke dni počátku studia na hostitelské 

univerzitě budou mít absolvované první dva ročníky svého studia na FEK ZČU a získají 120 

kreditů.  

 

Program „Dvojí diplom“ zahrnuje dva semestry studia na partnerské univerzitě, vypracování 

bakalářské práce na jedné z účastnících se univerzit a absolvování závěrečné státní bakalářské 

zkoušky na FEK ZČU. Pro studenty FEK ZČU je do studia v rámci programu Dvojí diplom kromě 

dvou semestrů výuky zahrnuta také odborná praxe v délce trvání alespoň 18 týdnů (nejlépe 

v německé firmě) pod dohledem a dle pokynů Hochschule Hof. 

 

Podmínky pro získání dvojího diplomu 

Obě univerzity se zavázaly udělit dvojí diplom dle následujících podmínek: 

 

I. Bakalářská práce 

 Pro úspěšné zakončení studia musí student vypracovat bakalářskou práci na jedné 

z participujících univerzit dle vlastní volby. Bakalářská práce je vedena akademickým 

pracovníkem z této zvolené univerzity. Vedoucího bakalářské práce si student zvolí nebo 

mu bude přidělen. Bakalářská práce musí splňovat podmínky univerzity, na které je tato 

práce zpracovávána. Druhým posuzovatelem práce (oponentem) je akademický pracovník 

z partnerské univerzity. 

 

II. Transfer kreditů  

 Studenti FEK ZČU absolvují na Hochschule Hof předměty pátého až sedmého semestru 

studijního oboru Podniková ekonomika (včetně odborné praxe). Předměty jsou určeny 

univerzitou Hochschule Hof v závislosti na předmětech, které student absolvoval 

v předchozích ročnících svého studia na FEK ZČU. Předměty se schvalují také na FEK 

ZČU z důvodu následného transferu kreditů z Hochschule Hof na FEK ZČU.  
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 Za úspěšné absolvování teoretických předmětů na Hochschule Hof získá student 60 ECTS 

kreditů (za dva semestry).   

 Studium na Hochschule Hof zahrnuje také „praktický semestr“, jeho obsahem je odborná 

praxe v délce alespoň 18 týdnů ve firmě v Německu a absolvování dvou předmětů 

k obhájení praxe. Za splnění povinností v praktickém semestru student získá 30 ECTS 

kreditů.  

 Úspěšným absolvováním dvou teoretických a jednoho praktického semestru na Hochschule 

Hof a absolvováním závěrečné státní bakalářské zkoušky na FEK ZČU je zároveň úspěšně 

absolvováno bakalářské studium na FEK ZČU (proběhne transfer kreditů z Hochschule Hof 

na FEK ZČU).    

 Po úspěšném absolvování studia obdrží absolvent vysokoškolský bakalářský diplom ZČU 

v Plzni a titul „bakalář“ a vysokoškolský bakalářský diplom Hochschule Hof a titul 

„Bachelor of Arts“. 

 

Podpora studentů 

Obě univerzity se zavázaly k podpoře a poradenství účastnících se studentů a umožňují jim řádné 

studium. To také např. znamená, že univerzity podporují uchazeče při hledání ubytování 

v odpovídající cenové relaci či zajišťování odborné praxe. 

 

Pokyny pro zájemce z FEK ZČU o studium na Hochschule Hof od září 2014: 

V rámci projektu „Dvojí diplom“ fungují webové stránky http://dode.fek.zcu.cz, kde je možné nalézt 

podrobné informace o programu, informační brožuru o obou partnerských vysokých školách ke stažení 

(vytištěnou si ji můžete vyzvednout u proděkanky Ing. Hany Kunešové v TY-212 nebo na sekretariátu KMO 

v Plzni a Chebu), rovněž pak informační DVD s prohlídkami obou univerzit a představení koordinátorů 

projektu (DVD ke stažení na webovém portálu nebo k vyzvednutí osobně). 

V září 2012 byl zahájen pilotní běh programu „Dvojí diplom“. Studium v Hofu zahájila studentka chebské 

části FEK ZČU Kateřina Šůsová, která úspěšně absolvovala dva teoretické semestry a od října 2013 se 

účastní odborné praxe v německé společnosti.  

V září 2012 také zahájila studium na FEK ZČU německá studentka Kamila Hampl, která své studium na 

FEK ZČU úspěšně absolvovala v červnu 2013 a stala se historicky první absolventkou programu „Dvojí 

diplom“ na uvedených kooperujících vysokých školách.  

Informace o prvním roce realizace projektu Dvojí diplom byly zveřejněné např. v Univerzitní novinách ZČU. 

 
Máte zájem zahájit v září 2014 studium na Hochschule Hof v rámci programu „Dvojí diplom“? 

Pošlete do 31. 3. 2014 naskenovanou přihlášku a motivační dopis v německém jazyce koordinátorce 

programu Ing. Ditě Hommerové, PhD. MBA na e-mailovou adresu hommer@kmo.zcu.cz  a proděkance pro 

studijní záležitosti Ing. Haně Kunešové na adresu kunesova@kmo.zcu.cz .  

Přihláška je uvedena v příloze.  

V případě většího počtu podaných přihlášek bude výběrovým kritériem studijní prospěch a pohovor se 

zájemci v německém jazyce. 

 

Odpovědi na Vaše dotazy ke studiu v rámci „dvojího diplomu“ poskytují: 

Ing. Dita Hommerová, PhD., MBA (koordinátorka programu Dvojí diplom) 

KMO, kancelář TY-212 

hommer@kmo.zcu.cz 

 

Ing. Hana Kunešová (proděkanka pro studijní záležitosti)  

KMO, kancelář TY-212 

kunesova@kmo.zcu.cz 

Příloha: Přihláška do programu „Dvojí diplom“ 

http://dode.fek.zcu.cz/
mailto:hommer@kmo.zcu.cz
mailto:kunesova@kmo.zcu.cz
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Přihláška ke studiu v programu „Dvojí diplom“ 
 
 

Přihlašuji se do studia v programu „Dvojí diplom“, který realizuje FEK ZČU a Hochschule Hof.  

Zahájení studia: září 2014  

 

Jméno a příjmení:…………………………………………………Osobní číslo: ………………… 

Studijní obor (označte zakroužkováním Váš studijní obor na FEK ZČU): 

1. Podniková ekonomika a management 

  2.  Management obchodních činnosti   
 

Telefon:………………………………………………………….. 

 

E-mailová adresa:………………………………………………...  

 

Datum:  
 

Podpis:  

 

Povinná příloha k žádosti: Motivační dopis v německém jazyce 

Přihlášku a motivační dopis zašlete mailem do 31. 3. 2014 na adresy: hommer@kmo.zcu.cz a 

kunesova@kmo.zcu.cz 
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