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Nečekané prázdniny 
v Dánsku 
 

 Nevíš kam vyrazit o prázdninách?  

 Už tě nebaví Chorvatsko a týden s řízkem a polopenzí?  

 Chceš se intelektuálně vyblbnout?  

 Jsi student VŠ nebo je ti víc jak 18 let a máš zájem o studium VŠ v zahraničí?  

 Umíš komunikativně anglicky? 

Tak s námi pojeď na letní školu do Dánska! 
Můžeš se těšit na 3týdenní kurzy, jako jsou třeba obchodní angličtina, mezinárodní komunikace, 

management a marketing, 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 za 3 týdny 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.  
 

Kolik stojí taková letní škola? Třítýdenní kurz pořídíš už za 8840,- Kč. Cena zahrnuje: účastnický poplatek, 

administrativní poplatek, levnější variantu ubytování na 3 týdny*, 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 galerie fotografií na www.studujvdansku.cz nebo na našem Facebooku 
www.facebook.com/studujvdansku. 

 
* ubytování po dvou osobách v projektových učebnách školy na matracích se společnými kuchyňkami a sociálním zařízením na chodbě 
za cenu €30/týden; alternativou je ubytování na koleji v 2-3 jednolůžkových pokojích, které sdílejí kuchyňku a sociální zařízení za cenu 
€100/týden (není zahrnuta v naší kalkulaci)  

http://www.studujvdansku.cz/
http://www.facebook.com/studujvdansku
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Studijní programy 
Během letní školy můžeš studovat opravdu pestrou škálu programů, které jsou ohodnoceny 5 kredity 

(ECTS). Tyto kredity ti mohou být uznány na tvojí domovské univerzitě. Vyučování probíhá od pondělí do 

pátku minimálně 5 hodin denně. Kurz je zakončen zkouškou.  

Letní škola probíhá ve dvou termínech (případně je možné zůstat na oba dva termíny): 

 Termín 1 – od 7. 7. 2014 do 25. 7. 2014 

 Termín 2 – od 28. 7. 2014 do 15. 8. 2014 

 

Kurzy jsou nabízeny pod čtyřmi základními tématy (klikni na odkazy pro podrobnější informace):  

 Language & Personal Development 

 Business & Marketing 

 IT, Multimedia & Programming 

 Engineering & Finance Management 

 

 

 

 

http://www.viauc.com/horsens/programmes/summerschools/via/programme/Pages/languages-personal-development.aspx
http://www.viauc.com/horsens/programmes/summerschools/via/programme/Pages/business-marketing.aspx
http://www.viauc.com/horsens/programmes/summerschools/via/programme/Pages/it-and-programming-multimedia.aspx
http://www.viauc.com/horsens/programmes/summerschools/via/programme/Pages/engineering-finance-management.aspx
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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.  

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 8840 Kč? 

 

Těšíme se na tebe v Dánsku! :) 


