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Dobrá znalost jazyka a chuť to zkusit jsou dva 
základní předpoklady pro studenty, kteří pokukují 
po takzvaném dvojím diplomu. Double degree 
programy, jak se o dvojích diplomech hovoří čas-
těji, jsou jednou z osvědčených cest propojování 
Západočeské univerzity s institucemi v zahraničí. 
Studenti díky nim mohou získat diplom na dvou 
univerzitách současně. Programy přináší absol-
ventům řadu výhod a jsou stále žádanější, a tak 
se jejich nabídka na Západočeské univerzitě neu-
stále rozrůstá.

Výhody dvojdiplomů

Fakulta ekonomická už od roku 2010 spolupracuje 
s německou Hochschule Hof a možnost bakalářského 
double degree studia nabízí studentům programu Eko-
nomika a management. Čekají na ně dva roky studia 
na ZČU a rok a půl v Německu, přičemž poslední 
půlrok je praktická stáž. Kromě toho, že získají český 
a německý diplom a tím i velké plus na trhu práce, 
si studenti zvýší jazykové dovednosti a z praktického 
semestru se může stát i jejich budoucí pracovní místo. 
Dvojí diplom pro stejný studijní program nabízí Fakulta 

ekonomická také ve spolupráci s finskou univerzitou 
HAMK. „Rovněž pracujeme na double degree pro 
navazující stupeň studia, a to ve spolupráci s OTH 
Amberg-Weiden,“ říká proděkan pro internacionali-
zaci Jiří Preiss.

Fakulta pedagogická spolupracuje s Technickou 
univerzitou Chemnitz a jejich společný navazující 
magisterský double degree program má název Peda-
gogika pohybové prevence. Je vhodný pro absolventy 
bakalářského studia oborů Tělesná výchova pro vzdě-
lávání, Tělesná výchova a sport či jiných sportovních 
a zdravotnických bakalářských programů, přičemž ze 
studentů se stanou absolventi s českým a německým 
diplomem po dvou letech. „Studují první dva semestry 
na své domovské univerzitě, třetí semestr na partnerské 
univerzitě a poslední semestr si mohou volit, kde své 
studium zakončí. Mezinárodnímu charakteru studijního 
programu odpovídá i jeho personální zabezpečení, kdy 
se na výuce podílejí nejen pracovníci z České republiky 
a Německa, ale také odborníci z Polska a Španělska,“ 
popisuje proděkan pro rozvoj fakulty Ladislav Čepička.

Fakulta elektrotechnická nabízí dva double degree 
programy, další chystá. „V současnosti máme smlouvu 
s univerzitou ESIEE v Paříži a s univerzitou THD – 
Technische Hochschule Deggendorf. Studia s THD 

Deggendorf se účastní absolventi bakalářských studij-
ních programů Elektronika a aplikovaná informatika 
a Telekomunikační a multimediální systémy a studia 
s univerzitou ESIEE studenti magisterských programů 
Elektronika a aplikovaná informatika, Průmyslová elek-
tronika a elektromechanika, Telekomunikační a multi-
mediální systémy a Diagnostika a design elektrických 
zařízení. Dále připravujeme novou smlouvu s univerzi-
tou OTH Amberg-Weiden,“ konstatuje proděkan pro 
mezinárodní spolupráci a projekty Jan Michalík.

Fakulta filozofická bude od akademického roku 
2020/2021 nabízet studentům bakalářský double degree 
program Cizí jazyky pro komerční praxi. Program spojí 
katedru románských jazyků s francouzskou UFR Lettres 
de l´Université d´Artois v Arrasu, s níž fakulta chystá ještě 
další double degree, tentokrát magisterský s názvem Uči-
telství francouzštiny pro střední školy. Tím ale budoucí 
dvojdiplomová nabídka této fakulty neskončí, protože její 
katedra germanistiky a slavistiky připravuje společný pro-
gram Bavorská studia s univerzitou v Regensburgu.

Jedno studium,  
dva diplomy,  
to je double degree

Double degree – programy, které odmění píli 
studentů nejen dvěma diplomy za jedno studium, 
ale také lepšími vyhlídkami do budoucna. Jaké nabízí 
Západočeská univerzita a jaké teprve bude nabízet?

Studujte anglicky

Stejně jako jiné vysoké školy ve světě nabízí i Západočeská univerzita studijní programy v ang-
ličtině. Fakulta elektrotechnická má nabídku takových programů jasnou – přesně kopíruje tu 
českou, takže vše, co lze na fakultě studovat česky, nabízí zároveň v angličtině. Fakulta ekono-
mická zase připravuje pro akreditaci doktorský studijní program v anglickém jazyce v programu 
Ekonomika a management. A na Fakultě filozofické spojí anglický studijní program hned čtyři 
katedry. „Katedra blízkovýchodních studií připravuje ve spolupráci s katedrou sociologie, 
katedrou politologie a mezinárodních vztahů a katedrou antropologie navazující magisterský 
program v angličtině Development and Globalization. Program bude cílit na zahraniční stu-
denty nejen z oblastí postsovětského regionu, Blízkého východu a Afriky. Plánované zahájení je 
v akademickém roce 2021/2022,“ dodal proděkan pro vnější vztahy této fakulty Jan Záhořík. •




