
NABÍDKA LETNÍCH ŠKOL 

 

1) Sommerkollegs – Letní jazykové školy programu AKTION 

Jedná se o bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupina 
českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země 
(vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky 
zajímavých osobností, volitelné semináře, 3-4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v 
obou jazycích. 

O stipendium se mohou ucházet studenti českých vysokých škol ve věku 20-35 let se středně 
pokročilou a vyšší znalostí němčiny. 

Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci 
platí účastnický poplatek ve výši 3 000 Kč. 

Termín pro podání žádosti je do 30. dubna 2012. 

Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-
folder&project_folder_id=191& 

 

2) Art, English & Creativity in Cambridge International Summer School 2012 
(from 16 July to 3 August 2012) 

Deadline for application: as soon as possible as places are strictly limited  

http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/faculties/alss/deps/csoa/csa_summer_school.
html?utm_source=csasummerschool&utm_medium=url&utm_campaign=redirect&utm_co
ntent=csasummerschool.alss.mar10 

 

3) Letní škola pořádaná Renmin University v Pekingu 

Stejně jako v minulých letech i o letošních prázdninách pořádá pekingská Renmin University 
letní školu s kurzy zaměřenými nejen na výuku čínštiny, ale i představení čínské kultury.  
Dvěma ze zájemců nabízí univerzita studium zcela zdarma, ostatním za zvýhodněné školné 
(5.000,- CNY).  

  



Nabídka platí pro zájemce, kteří dostanou doporučení od Velvyslanectví České republiky v 
Pekingu.  
Je nutné, aby uchazeči kontaktovali co nejdříve náš zastupitelský úřad e-mailem na adrese 
beijing@embassy.mzv.cz nebo telefonicky na čísle +86 10 85329502.  
Doporučující dopis musí velvyslanectví doručit univerzitě nejpozději 1. května 2011. 

Další postup i časový harmonogram podání přihlášky zveřejněný na webové stránce letní 
školy platí kromě bodu o platbě školného pro všechny stejně (včetně povinnosti zaplatit 
registrační poplatek ve výši 400,- CNY). 

Další informace jsou na internetové stránce letní školy Renmin University: 
http://iss.ruc.edu.cn/ 

 

4) Letní škola na University of Arhus (Dánsko) 

Uzávěrka přihlášky: 15. 3. 2012 

Více informací na: http://www.au.dk/en/summeruniversity/ausummeruniversity/ 

 

5) Intellektuelle Eliten in Ost- und Westeuropa in Geschichte und,Gegenwart  

Uzávěrka přihlášky: 25. 3. 2012 

Program k dispozici na: http://www.uni-
passau.de/fileadmin/dokumente/perspektive/downloads/Programm_DAAD-
Sommerseminar_2012_01.pdf 

Více informací na: http://www.uni-
passau.de/fileadmin/dokumente/perspektive/downloads/Ausschreibung_DAAD-
Sommerseminar_Alumni.pdf 

 
 

 
 
 


