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Nečekané prázdniny 
v Dánsku 
 

 Nevíš kam vyrazit o prázdninách?  

 Chceš se intelektuálně vyblbnout a naučit se něco nového? 

 Jsi student VŠ nebo je ti víc jak 18 let?  

 Umíš komunikativně anglicky? 

Tak s námi pojeď na letní školu do Dánska! 
 

Můžeš se těšit na tří až osmitýdenní prázdninové kurzy, jako jsou třeba obchodní angličtina, mezinárodní 

komunikace, podnikání, sociální média, webdesign nebo programování. S naší pomocí si najdeš kamarády z 
celého světa, zlepšíš si angličtinu a navíc si vyzkoušíš, jaké to je studovat vysokou školu v zahraničí. 

Letní škola se koná v malebném městě Horsens na východním pobřeží Jutského poloostrova, které je známé 

hudebními festivaly - zamilovali si ho Bob Dylan, Madonna nebo The Rolling Stones. Ty tu poznáš obchodní a 
společenské zvyky v různých zemích, podíváš se pod pokličku sociálním médiím, vytvoříš si vlastní online 

aplikaci nebo si naprogramuješ Lego robota - podrobný přehled kurzů najdeš níže. Učit tě budou 
vysokoškolští pedagogové a rodilí mluvčí se zkušenostmi z praxe. Výuka probíhá kompletně v angličtině a 

tvými spolužáky budou studenti z celého světa. Nudit se ale nebudeš ani po vyučování. Čekají tě výlety do 

různých koutů Dánska, návštěvy zábavních parků, grilovačky na pláži, party nebo sportovní turnaje.  

Cena a ubytování 
Kolik stojí taková letní škola? Třítýdenní kurz pořídíš už za 12.300 Kč. Cena zahrnuje: poplatek za 

zprostředování ve výši 2.500 Kč, kurzovné 200 EUR, ubytování na 3 týdny ve dvoulůžkovém pokoji (cena 50 
EUR/ týden)*, předodjezdovou přípravu. Cena nezahrnuje: dopravu (v případě zájmu ji pro tebe zařídíme za 

výhodnou cenu), stravu, pojištění, studijní materiály, výlety. Za každého kamaráda nebo spolužáka, který 

pojede s tebou, od nás navíc získáváš slevu 500 Kč. Takže když přihlásíš celou třídu, 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).

http://studujvdansku.cz/videogalerie/
http://www.facebook.com/studujvdansku
http://www.drosselbo.com/index.asp?mode=alm!place_to_live~1326964354!gb
http://www.drosselbo.com/index.asp?mode=alm!place_to_live~1326964363!gb
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Studijní programy 
 

Během letní školy můžeš studovat opravdu pestrou škálu programů, které jsou ohodnoceny 5 kredity (ECTS, 
v případě osmitýdenních kurzů je to 10 ECTS). Tyto kredity ti mohou být uznány na tvojí domovské 

univerzitě. Vyučování probíhá od pondělí do pátku cca 5 hodin denně. Kurz je zakončen zkouškou a 
certifikátem o absolvování.  

Letní škola probíhá ve třech termínech (případně je možné zkombinovat termíny 1+2 nebo 1+3): 

 Termín 1 – od 6. 7. 2015 do 24. 7. 2015  

 Termín 2 – od 27. 7. 2015 do 14. 8. 2015  

 Termín 3 – od 27. 7. 2015 do 18. 9. 2015 

Kurzy jsou nabízeny pod čtyřmi základními tématy (podrobnější přehled kurzů naleznete níže) 

-          Languages & Personal Development (oranžová) 

-          Business & Marketing (žlutá) 

-          IT & Multimedia Programming (modrá) 

-          Engineering & Finance (zelená) 

 

SEZNAM KURZŮ PRO ROK 2015  
 
Všechny kurzy jsou vedeny v angličtině a jsou ohodnoceny 5 ECTS (10 ECTS v případě 
8týdenních kurzů). 
 

>> pro podrobnější informace klikněte na kurz << 
 
 
 

↓ 
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Courses in Term 1 
6 July – 24 July 

Courses in Term 2 
27 July – 14 August 

 
8-Week Course 

27 July – 18 September 
 

English Language** 
ENG 

Business 
Communication 

BUC 

Relational Database 
RDB 

Entrepreneurship: 
from Innovation to 

Realisation 
EIR 

Business Economics 
ECO 

Responsive Web Design 
RWD 

 

Digital Multimedia 
DIM 

Energy Efficient Houses 
and Renewable Energies 

EHH 

SW Development with 
UML and Java 

SDJ 

Applied Java with Lego 
Robot Lab 

LRL 

English Language** 
ENG 

SW Development with 
UML and Java + 

Responsive Web Design 
RWD + SDJ 

Personal Skills 
PER 

Intercultural 
Communication 

ICC 

Web Engineering 
WEE 

Social Media Marketing 
SMM 

Mobile Applications 
MOB 

 

Web Design and 
Multimedia Technologies 

WDM 

Responsive Web Design 
RWD 

Web Engineering + 

Relational Database + 
Responsive Web Design 

WEE + RDB + RWD Energy Analysis 
ENA 

Social Media Marketing 
SMM 

Solar, Geothermal and 
Bio Energy 

SGB 

Web Engineering 
WEE 

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

 

Studium na univerzitě v Dánsku vs. Letní škola v Dánsku 
 

Naše agentura ti kromě letní školy v Dánsku zajistí i plnohodnotné univerzitní studium v Dánsku, které je 

navíc financované z fondů Evropské unie, tudíž neplatíš žádné školné. Dánsko má jeden z nejlepších 

vzdělávacích systémů na světě s důrazem na osobní rozvoj, spolupráci s firmami a širokou podporou stáží v 
zahraničí. Absolvování odborné stáže v mezinárodní firmě je dokonce povinnou součástí studia.  

http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/ENG.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/BUC.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/BUC.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RDB.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/EIR.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/EIR.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/EIR.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/ECO.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RWD.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/DIM.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/EEH.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/EEH.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/SDJ.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/SDJ.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/lrl.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/lrl.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/ENG.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RWD.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RWD.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RWD.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RWD.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/PER.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/ICC.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/ICC.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WEE.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/SMM.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/MOB.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WDM.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WDM.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/RWD.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WEE.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WEE.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WEE.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/ena.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/SMM.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/SGB.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/SGB.pdf
http://www.viauc.com/horsens/Documents/summerschool/2015/WEE.pdf
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Během letní školy v Dánsku studuješ jeden předmět, který tě zajímá, a dánský vysokoškolský systém si 
osaháš. Letní škola v Dánsku je vhodná pro žáky 3. ročníků středních škol, kteří by si chtěli porovnat úroveň 

studia v ČR a v Dánsku, a také pro letošní maturanty, kteří si už sice svoji dráhu zvolili, ale rádi by si 

vyzkoušeli, jak vypadá studium v zahraničí. Letní škola je skvělou volbou pro vysokoškoláky, kteří si mohou 
předměty uznat do své specializace a zároveň přispět do svého životopisu cennou zahraniční zkušeností. Po 

absolvování bakalářského či magisterského stupně studia mohou navázat studiem v Dánsku.  

V neposlední řadě je letní škola v Dánsku skvělou příležitostí i pro pracující. Upřímně, kde v České republice 
zakoupíte třítýdenní kurz Social Media Marketingu za 12 300 Kč? 

 

REGISTRACE 
 

Přihlásit do programu se můžeš na této stránce (jako program vyber „Letní škola 

v zahraničí“). Následně ti zašleme přihlášku včetně návodu na vyplnění. Přihláška musí být vyplněna a 
odeslána nejpozději 1. června a místa se jako každý rok plní rychle, proto raději s registrací neotálej. 

Přidej si nás na Facebooku, ať ti neuteče žádná novinka! facebook.com/studujvdansku 

 

Těšíme se na tebe!  

 

Kontakt 
 
Karolína Kašparová 

Koordinátorka programu Letní škola v Dánsku 
e-mail: letniskola@czech-us.cz  

Tel.: 211 221 501 

 
Czech-us Studium v zahraničí, s.r.o., Vodičkova 41 (pasáž Světozor), 110 00 Praha 

www.czech-us.cz | Facebook | Twitter | Google+ 
facebook.com/studujvdansku 

 

https://portal.mscrmhosting.cz/Czechus/Account/Registration.aspx?lang=cz
http://www.facebook.com/studujvdansku
mailto:letniskola@czech-us.cz
http://www.czech-us.cz/
http://www.facebook.com/czechusagency
http://www.twitter.com/czech_us
https://plus.google.com/109634055770533811968/posts
http://www.facebook.com/studujvdansku

