ZPRÁVY

NĚMECKO – VSTUP NA VYSOKOU ŠKOLU
Ve většině studijních programů není pro přijetí
uchazečů žádné omezení od státu. To je zajištěno
v článku 12 Základního zákona, který zaručuje právo na výběr povolání, zaměstnání a přípravu na něj.
Všichni žadatelé požadovaného studia, kteří splňují
vstupní podmínku (viz poznámka), jsou registrováni na té škole, kterou chtějí studovat bez jakéhokoli
vstupní procedury.
V jiných případech (např. medicína, veterinární
medicína, stomatologie, farmacie, biologie, obchodní
management, psychologie), je pro uchazeče určena
celostátní kvóta. Místa uchazečům uděluje „Centrální úřad pro přidělení studijního místa“ (Zentralstelle
für die Vergabe von Studienplätzen) v Dortmundu
na základě všeobecné výběrové procedury. Toto
bylo opět zavedeno na základě úmluv mezi státy
v roce 1999.
To, které programy jsou objektem celostátní selektivní procedury, se liší semestr od semestru. Kromě
toho je jisté, že všichni uchazeči budou tuto restrikci
akceptovat, protože je více uchazečů než míst.
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Kritéria pro výběr uchazečů jsou:
průměr známek z maturity;
čekací doba (mezi maturitou a žádostí o přijetí);
požadavky od institucí;
sociální kritéria.

Pro určitý program existuje celostátní výběrová
procedura, při níž je každý uchazeč zařazen, ale ne
vždy na instituci podle svého přání.
Některé školy, které nejsou zařazeny do celostátního výběru, ale mají problémy s množstvím uchazečů, si je vybírají podle průměru známek z maturity
a čekací doby.
V zimním semestru roku 2002/2003 byla nicméně
kritéria přijetí ke studiu některých programů nepatrně
pozměněna. Tato procedura se týká 24 % přijímaných
uchazečů. Kritériem pro výběr žadatelů byl buď průměr maturitních známek, nebo výsledek výběrového
pohovoru, nebo odborná kvaliﬁkace, nebo kombinace
těchto tří kritérií.

Vstup pro cizince
Ti, kdo nemají „Německou vysokoškolskou vstupní
kvaliﬁkaci“ (viz poznámka), se musí prokázat dokladem opravňujícím ke vstupu na vysokoškolská zařízení ve své zemi a doložit provedení některé z uznávaných zkoušek z německého jazyka (např. Deutsche
Sprachprüfung für Hochschulzugang ausländischer
Studienbewerber – DSH).

Poznámka
Pro vstup na jakoukoliv vysokou školu a ekvivalentní vysokoškolské instituce se vyžaduje:
W „Allgemeine Hochschulreife“ („Všeobecná vysokoškolská zralost“ – je obecná vysokoškolská vstupní
kvaliﬁkace, která opravňuje držitele ke vstupu na
všechny vysokoškolské instituce a ke studiu všech
předmětů. Je získávána na vyšší střední škole po
maturitě. Tento doklad „Allgemeine Hochschulreife“ zahrnuje známky z maturity, ale také ohodnocení za poslední dva roky vyšší střední školy).
Pro vstup na studium pouze na příslušné odborné
vysoké škole se vyžaduje:
W „Fachgebundene Hochschulreife“ („Na obor vázaná
vysokoškolská zralost“ – kvaliﬁkace, která opravňuje ke studiu na vysokoškolských institucích pouze
vybraných předmětů, a to těch, které absolvoval na
příslušné odborné vyšší střední škole).
Dále se získává:
W „Allgemeine Hochschulreife“ a „Fachgebundene
Hochschulreife“ (po 12. nebo 13. roce studia, po dokončení „Gymnasiale Oberstufe“ (vyšší stupeň gymnázia), pro který se vžil název „Gesamtschule“. Je to
obvykle 11.–13. třída; toto všeobecné vzdělávání je
zakončeno „Abitur examination“ – maturitou, která
vede k obecné vysokoškolské vstupní kvaliﬁkaci.
W „Allgemeine Hochschulreife“ – se může také získat
na Abendgymnasium (večerním gymnáziu – kde
dospělí získávají všeobecné vzdělání) a na Kolleg
pro ty, kteří chtějí získat úplné odborné vzdělání.
- jl Převzato z databáze EURYDICE z webové adresy: www.eurydice.org
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