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Úhrada pobytu 

Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska 

 

Výše stipendia 

bezplatná účast v kurzu, ubytování a stravování 
 

Úhrada cestovného  

Cestovné se neproplácí. 
 

Počet stipendijních míst 

Univerzita Karlova: 1 

Masarykova univerzita: 1 
   

Délka pobytu 

2 týdny 
 

Termín odevzdání přihlášek 

10. 12. 2021* 
 

Požadované dokumenty 

• Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia 
 

Adresa 

Přihlášky se odevzdávají na zahraniční oddělení rektorátu VŠ s přiděleným stipendijním 

místem. 
 

Další informace 

* Rektoráty si stanovují dřívější termín odevzdání formulářů, aby mohly provést 

předvýběr uchazečů v rámci vysoké školy. O termínu je nutné se předem informovat na 

rektorátu dané vysoké školy. 

Účast na semináři bude možné realizovat pouze za předpokladu, že slovinská strana 

stipendium nabídne. 

  

 

Slovinsko 

Letní seminář slovinského jazyka 

v roce 2022 

Střední 

Evropa 

 

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/


www.dzs.cz/program/aia/vyjezdy-pobyty 

 

 

Další informace 

Seminář je pořádán Centrem pro slovinštinu jako druhý a cizí jazyk na Katedře slovinských 

studií Filosofické fakulty Univerzity v Lublani. Nominovaným studentům jsou ze strany 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zasílány informace, které obdrží od 

slovinské protistrany. 

Studenti se registrují na seminář online a rovněž online zasílají vyplněný jazykový test. Je 

nezbytné, aby studenti do přihlášky a na test vyplnili správně kód podle toho, zda jsou 

nominováni z univerzity v Praze nebo v Brně. 

Termín pro zaslání vyplněných testů a termín pro online registraci bývá stanoven na 1. 

dubna. V první polovině června dostávají studenti dodatečné informace před odjezdem 

na seminář. 

Účastníci semináře jsou experti specializovaní na slovinská a slovanská studia, 

spisovatelé, překladatelé, experti na komparativní lingvistiku a literaturu a další lidé, 

jejichž život nebo práce je nějakým způsobem spjatá se slovinským jazykem: učitelé, 

výzkumníci, univerzitní studenti a pracovníci výzkumných institutů. Cílem semináře je 

prohloubit znalosti a obohatit se, dozvědět se o nejnovějších zjištěních a mít přímý 

kontakt se slovinským jazykem, literaturou a kulturou. 

Plné stipendium pokrývá hlavní a vedlejší program letního semináře, ubytování na 

třílůžkovém pokoji a hostelovou snídani. Účastníci si mohou za příplatek zvolit 

dvoulůžkový či jednolůžkový pokoj.  

Pokud se účastníci zúčastní všech povinných částí programu, získají certifikát o 

absolvování semináře. 

Na programu semináře jsou lekce praktického užití jazyka, konverzační lekce, lekce 

fonetiky, lekce zaměřené na specifické téma konkrétního ročníku semináře, speciální 

volitelné kurzy. Dále je možné se účastnit doprovodného programu – prohlídky města, 

muzea, galerie, filmy, divadelní představení apod. 
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