
LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ

Praha 2015
59. běh Letní školy slovanských studií je určen pro začátečníky i odborníky z oblasti 
slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro 
překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. O vědeckou 
úroveň a náplň školy pečuje ředitelství LŠSS vedené PhDr. Jiřím Hasilem, Ph.D.

TERMÍN
24. července – 21. srpna 2015

MÍSTO KONÁNÍ
Univerzita Karlova, Filozofi cká fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 
                              
PROGRAM
Výuka probíhá od pondělí do pátku v 9.00 –13.30 hod. a tvoří ji praktické jazykové kurzy, 
výběrové semináře a cykly přednášek. Program zahrnuje 25 vyučovacích hodin (po 45 
minutách) jazykové výuky týdně, exkurze, výlety a samostatné studium. Po úspěšném 
ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů. Nabízené kurzy:
I. začátečníci, II. mírně pokročilí, III. středně pokročilí, IV. pokročilí.

CENY, PLATBY a TERMÍNY
Interní účastníci uhradí za čtyřtýdenní kurz (včetně ubytování, stravování, víkendových 
exkurzí a kulturního programu) částku v  korunách českých nebo ekvivalent v jakékoli 
měně, která v přepočtu odpovídá 35 000 Kč (32 500 Kč je školné + 2 500 Kč je nevratný 
registrační poplatek). Účastníci LŠSS jsou ubytováni ve studentské koleji Kajetánka, 
Radimova 12, 169 00 Praha 6. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v menze koleje.

Externí účastníci, kteří si v Praze sami zajistí ubytování a stravování, zaplatí za externí 
účast na výuce (včetně víkendových exkurzí a kulturního programu)  částku v korunách 
českých nebo ekvivalent v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá 18 000 Kč (15 500 Kč 
je školné + 2 500 Kč je nevratný registrační poplatek). 

REGISTRACE
1. Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a zaplatí nevratný registrační 

poplatek 2 500 Kč nejpozději do 15. června 2015. 
2.  Po přijetí platby registračního poplatku jim pošleme dopis o přijetí do Letní školy 

s podrobnými informacemi. Doplatek mohou zaplatit bankovním převodem nebo 
hotově či kartou při příjezdu. 

Podrobné informace: http://ubs.ff .cuni.cz/lsss nebo http://lsss.ff .cuni.cz/.

SUMMER  SCHOOL  OF   SLAVONIC  STUDIES
PRAGUE  2015
� e 59th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) is designed for 
beginners and for the specialists of the Slavic and Bohemistic fi eld, postgraduate and 
undergraduate students, translators and for everybody, who is interested in the Czech language, 
literature, history and culture. � e Executive Committee of the LŠSS, presided over by PhDr. Jiří 
Hasil, Ph.D. will ensure the academic standard and content of courses given at the School.

TERM 
24 July - 21 August 2015 

PLACE
Charles University in Prague, Faculty of Arts, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

PROGRAMME 
Instruction takes place each morning 9:00–13:30, from Monday to Friday, and consists 
of  practical language courses, optional seminars and specialized lectures. � e programme 
features 25 lessons (of 45 minutes) of language classes, excursion, cultural fi eld trips, and 
independent study. After four weeks students can achieve 8 ECTS credits. Courses off ered: 
I. Elementary, II. Low-intermediate, III. Intermediate, IV. Advanced level.
     
COSTS, PAYMENT and DEADLINES
For  the  four-week course including  tuition, accommodation, meals, excursions and 
cultural activities internal participants will pay 35 000 CZK, (32 500 CZK  tuition + 2 500 
CZK nonrefundable registration fee). Participants in the LŠSS will be accommodated in the 
student residence hall Kajetánka at Radimova 12, 169 00 Praha 6. Breakfast, lunch and 
dinner will be provided in the dining-room of the residence hall.

External   participants who can provide their own housing and meals in Prague will 
pay for external tuition including excursions and cultural activities the amount 
of 18 000 CZK, or equivalent in foreign currency (15 500 CZK tuition + 2 500 CZK 
nonrefundable registration fee).

REGISTRATION
1. please fi ll in and send us the application form and pay the nonrefundable registration 

fee 2 500 CZK by 15 June 2015. 
2. after receiving this payment we will send you the admission letter with detailed 

information.
3. the whole sum you can pay by bank transfer or in cash or using Euro/Master Card,  

Visa Card etc. at the Summer school after arrival.

Detailed information: http://ubs.ff .cuni.cz/en/node/174 or http://lsss.ff .cuni.cz/english/. 


