Zahraniční letní školy

Studenti Univerzity Karlovy se mohou účastnit domácích i zahraničních letních škol, student si ale musí vyřídit účast na
letní škole sám. Seznam zahraničních letních škol dále najdete např. na webových stránkách summerschoolsineurope
. Níže naleznete aktuální nabídky.
Od března 2017 je možné zažádat o příspěvek na výjezd na zahraniční letní školu (netýká se jazykových kurzů) z
"Fondu na podporu internacionalizace" - podrobnosti naleznete zde .

Letní kurzy korejského jazyka

Dovolujeme Vás informovat o vypsání výběrového řízení na letní kurzy korejského jazyka pořádané v r. 2021 vysokými
školami v Korejské republice. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu
výběrového řízení navštivte webové stránky DZS/AIA a prostudujte si informační manuál pro žadatele. Doporučujeme
také sledovat aktuální informace ke průběhu stipendijních pobytů na stránkách Velvyslanectví Korejské republiky v
Praze.
Zájemci doručí požadované dokumenty nejpozději do 30. dubna 2021 do sídla Akademické informační agentury (Dům
zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). V souladu s podmínkami partnerské strany bohužel není
možné zasílat požadovanou dokumentaci elektronicky.
Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí uchazeči zapsaní k 1. 4. 2021 ke studiu na veřejné vysoké škole v
ČR. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

10th European Polymer Federation (EPF) Summer School:
Polymers and Circular Econom

The 2021 EPF Summer School will be devoted to the hottest topic concerning synthetic polymers: improving their
capability to fit within the needs of circular technologies for more sustainable models of the economy and society.
The deadline for the registration is April 17, 2021.
You can find more information here .

Intensive German Courses in July/August (University of Insbruck)

Im Juli und August bietet das Sprachenzentrum der Universität Innsbruck wieder Intensivkurse Deutsch an.
Details zu unseren Deutschkursen, dem Freizeitprogramm und den Unterkunftsmöglichkeiten finden Sie auf unserer
Website
Language Centre of the University of Innsbruck offers in the months of July and August Intensive German Courses.
Please find the course details and the information on our leisure activities and accomodation on our website

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Summer
Programme
Courses in Information Technologies (IT); Humanities (H); Russian Studies (RS).

Dates: July through September (see website)
Venue: St. Petersburg, Russia
Contact: summerschool@spbstu.ru
More information: https://english.spbstu.ru/education/programs/short-term-programs/summer-school/
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