
 
NORSKO 
 
Mezinárodní letní škola na universit ě v Oslu 
 
Univerzita v Oslu uspořádá v termínu od 23. června do 3. srpna 2012 již 66. ročník Mezinárodní 
letní školy (International Summer School of the University of O slo) . V tomto ročníku bude 
v rámci letní školy probíhat 7 kurzů na bakalářské úrovni (v angličtině, zaměřených převážně  
na témata týkající se Norska a Skandinávie) včetně jazykových kurzů norštiny na různé úrovni 
pokročilosti a 8 kurzů na magisterské úrovni (v angličtině, zaměřených na obecnější témata 
nesouvisející přímo s Norskem). 
 
Jedná se o tyto kurzy: 
 
Undergraduate courses 
 
Norwegian Language, Levels I-IV 
Nynorsk 
Norwegian Literature 
Art in Norway 
Norwegian History 
Gender Equality in the Nordic Countries 
Contemporary Norwegian Society 
Scandinavian Government and Politics 
International Politics 
 
Graduate courses 
 
Human Rights 
Special Needs Education 
International Development Studies 
Peace Research 
Media Studies 
Gender Equality in the Nordic Countries 
Energy, Environment and Sustainable Development 
International Community Health 
 
Kromě toho budou také probíhat dva nepovinné odpolední semináře (Norwegian Life and 
Society, Professional Development Seminar). Je také připraven rozsáhlý doprovodný program 
(výlety, filmová představení, kulturní večery apod.). 
 
Základní ú častnický poplatek (On-Campus Fee) pokrývající mj. ubytování a stravování činí 21 
800 norských korun (tj. asi 3855 dolar ů). Pokud by někdo nepožadoval ubytování a stravování, 
činil by příslušný poplatek (Off-Campus Fee) pouze 6900 norských korun (asi 1255 dolarů). 
K tomu je třeba připočítat  dodatečné zápisné (pouze do některých kurzů), cenu některých 
fakultativních akcí (např. několikadenního výletu do Bergenu), výdaje za knihy a učební pomůcky 
a různé osobní výdaje (v odhadované výši asi 3000 norských korun, tj. asi 550 dolarů). Existují 
přitom různá úplná nebo dílčí stipendia, o něž mohou žádat studenti nordistiky nebo žadatelé, 
kteří mohou zdůvodnit, proč potřebují jet právě do Norska. 
 
Všichni žadatelé musí nejprve podat tzv. předpřihlášku („pre-Application“) prostřednictvím 
webové stránky: 
 
www.summerschool.uio.no/admission/  
 



Norská strana tuto předpřihlášku vyhodnotí, a pokud dojde k názoru, že uchazeč splňuje 
podmínky pro podání žádosti a má reálnou šanci na přijetí, sdělí mu, že může podat přihlášku 
a zároveň mu zašle přesné pokyny pro její podání (přihláška musí obsahovat řadu dokladů 
odpovídajících běžné praxi v podobných případech). Zájemci o stipendium musejí zaslat své 
přihlášky do 1. února 2012 (rozhoduje datum na poštovním razítku). Předpřihlášku je tedy třeba 
podat s dostatečným časovým předstihem, aby na celý tento postup byl dostatek času. Přihlášky 
uchazečů, kteří nežádají o stipendium, mohou být případně přijímány i po tomto datu, pokud ještě 
budou zbývat nějaká volná místa. 
 
Kontakt a bližší informace: 
 
International Summer School 
University of Oslo 
P.O.Box 1082 Blindern 
NO-0317 Oslo 
Norway 
e-mail: iss@admin.uio.no 
Internet: www.summerschool.uio.no  


