Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte mi, abychom Vás srdečně pozvali na tradiční „výjezdní“ seminář ve vzdělávacím
středisku Akademie Mitteleuropa na „Heiligenhofu“ v bavorském Bad Kissingenu pro
studenty bakalářských a magisterských ročníků v termínu 11.-16. března 2018, který
organizuje Katedra německých a rakouských studií společně s univerzitou v Řezně a Krakově
s názvem 
"Grenze: ein Begriff und seine Karriere, (De)Konstruktion und Konzeptualisierung
in Mitteleuropa".
V přiloženém dokumentu najdete konkrétní program, který sestává nejen přednášek a diskuzí
k zajímavým tématům, nýbrž také např. z prohlídky Bad Kissingenu (jedná se o jedny z
nejznámějších německých lázní, pravidelným hostem byl i kancléř Otto von Bismarck) nebo
celodenní exkurze do nedalekého Duryňska.
Tento blokový seminář si můžete zapsat jako plnohodnotný kurs v SIS (za 4 kredity) pod
kódem 
JMB098 pro studenty bakalářského a pod kódem JMM098 pro studenty
magisterského studijního oboru. Informace o předpokladech pro splnění kursu stejně jako
sylabus, atd. najdete v SIS. Tam se můžete dostat proklikem rovnou skrze zde uvedené kódy.
Účastnický příspěvek činí 50€ a zahrnuje veškeré služby v rámci pobytu v Bad Kissingenu,
tzn. ubytování, plnou penzi a exkurzi autokarem do Duryňska. Výdaje za dopravu budou
moci být po předložení jízdního dokladu uhrazeny až do výše 50€ (při cestování
automobilem až 150€ při obsazení min. 3 osobami), což účastnický poplatek minimalizuje.
Počet míst na semináři je omezen na cca 10-12 účastníků z pražské strany, takže v případě
Vašeho zájmu, s přihlášením neváhejte. Stačí napsat zpětnou odpověď s následujícími údaji:
jméno, studijní obor, adresu a datum narození na zvanovec.m@gmail.com a později si zapsat
předmět v SIS, až bude zápis na následující semestr spuštěn. Studenti CNS, NRS a NSS jsou
automaticky omluveni z veškeré výuky v daném termínu. Samozřejmě se mohou hlásit i
studenti, kteří si nebudou kurs zapisovat jako studijní povinnost, příp. i z jiných institutů FSV
UK.
V případě doplňujících dotazů se na mě neváhejte obrátit
Se srdečným pozdravem
Mikuláš Zvánovec

