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Duální studium na 
soukromé německé vysoké 
škole Hochschule für 
Wirtschaft und Technik 
v Diepholz, spojené s praxí 
ve výrobním závodě 
ZF Lemförde. 

LÁKÁ VÁS STUDIUM
NA ZAHRANIČNÍ
UNIVERZITĚ? 
Umíte dobře německy?

• Univerzitní studium je určeno absolventům 
středních škol (přednostně technickým oborům)

• Délka studia je 3,5 roku (7 semestrů, střídá se 
studium s praxí v závodě). Studium je zakončené 
mezinárodně uznaným titulem Bachelor of 
Engineering (B.Eng.).

• Školné ve výši cca 18.000,- Euro za vás uhradí 
společnost ZF.

• Před zahájením studia můžete o prázdninách 
absolvovat v ZF Lemförde 6-týdenní letní praxi 
(abyste upevnili svou němčinu).

• Uzávěrka přihlášek je 1.5.2023, ale 
doporučujeme podat přihlášku co nejdříve, 
protože počet míst je omezený – 4 studenti z ČR 
a SR.

• Po absolvování 3,5 letého studia vám bude 
garantována pracovní pozice v jednom ze 
závodů v ZF v České republice.

Přihlaste se* do našeho unikátního 
studijně-pracovního programu a získejte 
tak náskok ve vaší kariéře!

* K přihlášení postačí mail na výše uvedenou mailovou adresu, do kterého prosím přiložte 
Vaše CV a motivační dopis. Děkujeme.

ZF je jedním z největších globálních dodavatelů 

pro automobilový průmysl, který umožňuje 

vozidlům „vidět, myslet a jednat (see. think. act)“.

V závodě ZF v Lemförde vyvíjíme a vyrábíme 

podvozkové komponenty pro osobní a užitková 

vozidla, jakož i nápravové a řadící systémy pro 

vozidla všech známých výrobců automobilů. 
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Máte zájem o obory jako je elektrotechnika, mechatronika a strojírenství?
Chtěli byste při studiu získávat praxi v silné nadnárodní společnosti? 
Pak máme nabídku přímo pro vás!
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