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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? 

 Je Ti 18 nebo víc a umíš komunikativně anglicky? 

Tak s námi pojeď na letní školu do Dánska!  
Můžeš se těšit na 2 a 4týdenní kurzy obchodní angličtiny, mezinárodní komunikace, managementu a marketingu, 

ale i webdesignu a 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 2 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 v katalogu. 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 na Tebe výlety do různých 

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

Kolik stojí taková letní škola? Dvoutýdenní kurz pořídíš už za 7 149 Kč1. 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  

Napište si o více informací nebo se rovnou přihlaste, a to e-mailem p.omastova@czech-us.cz nebo telefonicky 

777 632 649. 

Prohlédněte si také galerie fotografií na www.studujvdansku.cz nebo na našem Facebooku 
www.facebook.com/studujvdansku.   

                                                
1 Cena zahrnuje: účastnický poplatek, administrativní poplatek, ubytování na 2 týdny, předodjezdovou přípravu. Cena 

nezahrnuje: dopravu, stravu, pojištění, studijní materiály, výlety. 

mailto:p.omastova@czech-us.cz
http://www.studujvdansku.cz/
http://www.facebook.com/studujvdansku
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Studijní programy  
Během letní školy můžete studovat opravdu pestrou škálu programů od 5kreditových až po předměty ohodnocení 
10 ECTS. Tyto kredity Vám mohou být uznány na Vaší univerzitě. V případě zájmu Vám rádi zašleme kompletní 

sylaby jednotlivých kurzů, abyste si uznání předmětů mohli domluvit s předstihem.  

Letní škola probíhá ve třech termínech:  

 Term 1 – od 1. 7. 2013 do 12. 7. 2013 
 Term 2 – od 15. 7. 2013 do 26. 7. 2013 

 Term 3 – od 29. 7. 2013 do 9. 8. 2013 
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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. Dánsko má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě s důrazem na 
osobní zkušenosti, spolupráci s firmami a širokou podporou stáží v zahraničí. Absolvování semestru v zahraničí je 

dokonce povinnou součástí většiny oborů.  

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, pro žáky 4. ročníků středních škol (letošní maturanty), kteří si už sice svoji dráhu zvolili, ale rádi by si 

vyzkoušeli, jak vypadá studium v zahraničí, a pak v září srovnali tento systém s českým. Stejně tak je tato letní 
škola výbornou možností 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 14tidenní kurz Social Media Marketingu či Mobile Application za 7 149 Kč?  

Kontaktujte nás a zařídíme Vám kurz dle Vašeho přání!  
studium@czech-us.cz  

Mobil: 777 632 649 

Webové stránky:  

 www.studujvdansku.cz 

 www.czech-us.cz 

Přidejte si nás také na Facebooku, ať Vám neuteče žádná novinka!  

 www.facebook.com/studujvdansku 
 www.facebook.com/czechusagency 

Nefandíte Facebooku? Nevadí, jsme i na Twitteru a Google+ 

 twitter.com/czech_us 

 plus.google.com/109634055770533811968 

Těšíme se na Váš kontakt!  
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