Nečekané prázdniny
v Dánsku
Nevíš kam vyrazit o prázdninách?
Chceš se intelektuálněvyblbnout a naučit se něco nového?
Jsi student VŠ nebo je ti víc jak 18 let?
Umíš komunikativněanglicky?

Tak s námi pojeďna letní školu do Dánska!

Mů
žeš se tě
šit na tř
ítýdenní prázdninové kurzy, jako jsou tř
eba obchodní komunikace, mezinárodní
komunikace, personální dovednosti, sociální média, webdesign nebo programování. S naší pomocí si najdeš
kamarády z celého svě
ta, zlepšíš si anglič
tinu a navíc si vyzkoušíš, jaké to je studovat vysokou školu v
zahranič
í.
Letní škola se koná v malebném mě
stěHorsens na východním pobř
eží Jutského poloostrova, které je známé
hudebními festivaly  zamilovali si ho Bob Dylan, Madonna nebo The Rolling Stones. Ty tu poznáš obchodní a
společ
enské zvyky v rů
zných zemích, podíváš se pod poklič
ku sociálním médiím, vytvoř
íš si vlastní online
aplikaci nebo si naprogramuješ Lego robota  podrobný př
ehled kurzůnajdeš níže. Uč
it těbudou vysokoškolští
pedagogové a rodilí mluvč
í se zkušenostmi z praxe. Výuka probíhá kompletněv anglič
tiněa tvými spolužáky
budou studenti z celého svě
ta. Nudit se ale nebudeš ani po vyuč
ování. Č
ekají těvýlety do rů
zných koutů
Dánska, návště
vy zábavních parků
, grilovač
ky na pláži, party nebo sportovní turnaje.

Cena a ubytování
Kolik stojí taková letní škola? Tř
ítýdenní kurz poř
ídíš už za 
13.500 Kč
. Cena zahrnuje: poplatek za

zprostř
edování ve výši 2.500 Kč
, kurzovné 250 EUR, ubytování na 3 týdny ve dvoulů
žkovém pokoji (cena 50
EUR/ týden)*, př
edodjezdovou př
ípravu. Cena nezahrnuje: dopravu (v př
ípadězájmu ji pro tebe zař
ídíme za
výhodnou cenu), stravu, pojiště
ní, studijní materiály, výlety. Za každého kamaráda nebo spolužáka, který
pojede s tebou, od nás navíc získáváš slevu 500 Kč
. Takže když př
ihlásíš celou tř
ídu, zaplatíme školu my tobě
.
☺
Prohlédni si také galerii fotek a videí na 
http://studujvdansku.cz/videogalerie/ nebo na našem Facebooku
www.facebook.com/studujvdansku
.
* Alternativou je ubytování na jednolůžkovém pokoji za cenu 100 EUR/ týden. Všechny pokoje sdílejí kuchyňku a
sociální zařízení s dalšími max. dvěma pokoji. Fotky ubytovacích kapacit najdete 
zde
(Student Village Campus) a 
zde
(Kamjatka).
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Studijní programy
Bě
hem letní školy mů
žeš studovat opravdu pestrou škálu programů
, které jsou ohodnoceny 5 kredity ECTS.
Tyto kredity ti mohou být uznány na tvojí domovské univerzitě
. Vyuč
ování probíhá od pondě
lí do pátku cca 5
hodin denně
. Kurz je zakonč
en zkouškou a certifikátem o absolvování.
Všechny kurzy letní školy probíhají v jednom termínu:
Od 25. 7. 2016 do 12. 8. 2016

Kurzy jsou nabízeny pod tř
emi základními tématy 
(podrobně
jší př
ehled kurzůnaleznete níže)

●

Construction


●

IT, Multimedia and Programming

●

Business, Language and Communication

Management and Engineering

SEZNAM KURZŮPRO ROK 2016
Všechny kurzy jsou vedeny v angličtiněa jsou ohodnoceny 5 ECTS.
Poznámka: student si z nabídky kurzůvybere pouze jeden (nejedná se o rozvrh!)

>> pro podrobnější informace klikně
te na kurz <<

↓
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Area of Interest

All
Courses
25 July – 12 August
Business Communication (BUC IS1 )

●

Business, Language
and Communication

Intercultural Communication (ICC IS1)
Personal Skill
s (PER IS1)
English Language

Responsive Web Design (RWD IS1)
Mobile Applications (MOB IS1 )
●

IT, Multimedia and
Programming

Digital Multimedia (DIM IS1)
Web Engineering (WEE IS1 )
Applied Java with Lego Robot Lab (LRL IS1 )
Business Economics (ECO IS1)
Social Media Marketing (SMM IS1 )

Drawings Normalization (DNO)
●

Construction

Energy Efficient Houses and Renewable

Management and

Energies (EEH CS1)

Engineering

Energy Analysis (ENA IS1 )

** poznámka: studenti SŠ a čerství maturanti se mohou přihlásit pouze na kurz English Language

3

Studium na univerzitěv Dánsku vs. Letní škola v Dánsku
Naše agentura ti kroměletní školy v Dánsku zajistí i plnohodnotné univerzitní studium v Dánsku, které je navíc
financované z fondůEvropské unie, tudíž neplatíš žádné školné. Dánsko má jeden z nejlepších vzdě
lávacích
systémůna svě
t ě s dů
razem na osobní rozvoj, spolupráci s firmami a širokou podporou stáží v zahranič
í.
Absolvování odborné stáže v mezinárodní firměje dokonce povinnou souč
ástí studia.
Bě
hem letní školy v Dánsku studuješ jeden př
edmě
t, který tězajímá, a dánský vysokoškolský systém si osaháš.
Letní škola v Dánsku je vhodná pro žáky 3. roč
níkůstř
edních škol, kteř
í by si chtě
li porovnat úroveňstudia v
Č
R a v Dánsku, a také pro letošní maturanty, kteř
í si už sice svoji dráhu zvolili, ale rádi by si vyzkoušeli, jak
vypadá studium v zahranič
í. Letní škola je skvě
lou volbou pro vysokoškoláky, kteř
í si mohou př
edmě
ty uznat
do své specializace a zároveň př
ispě
t do svého životopisu cennou zahranič
ní zkušeností. Po absolvování
bakalář
ského č
i magisterského stupněstudia mohou navázat studiem v Dánsku.
V neposlední ř
aděje letní škola v Dánsku skvě
lou př
íležitostí i pro pracující. Upř
ímně
, kde v Č
eské republice
zakoupíte tř
ítýdenní kurz Social Media Marketingu za 13 500 Kč
?

REGISTRACE
Přihlásit do programu 
se mů
žeš 
na této stránce (jako program vyber „Letní škola

v zahranič
í“). Následně ti zašleme př
ihlášku vč
etně návodu na vyplně
ní. Př
ihláška musí být vyplně
na a
odeslána 
nejpozdě
ji 29. dubna
a místa se jako každý rok plní rychle, proto radě
ji s registrací neotálej.
Př
idej si nás na Facebooku, aťti neuteč
e žádná novinka! 
facebook.com/studujvdansku
Tě
šíme se na tebe! 
☺

Kontakt
Nicole Kochová
Koordinátorka programu Letní škola v Dánsku
email: 
n.kochova@czechus.cz
Tel.: +420 211 221 501
Czechus Studium v zahranič
í, s.r.o., Vodič
kova 41 (pasáž Svě
tozor), 110 00 Praha
www.czechus.cz 
|
Facebook
|
Twitter
|
Google+
facebook.com/studujvdansku
http://studujvdansku.cz/letniskolavdansku/
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