21. MEZINÁRODNÍ LETNÍ
JAZYKOVÁ ŠKOLA ZČU
12. – 30. července 2010
Mezinárodní letní jazyková škola organizovaná ZČU přináší širokou nabídku
celodenních a odpoledních jazykových kurzů a možnost zdokonalit se
v jazykových dovednostech v různých úrovních pokročilosti.

zkušenost

Angličtina - Francouzština - Italština - Němčina
Novořečtina - Portugalština - Ruština - Španělština
Čeština pro cizince
MLJŠ nabízí specializované jazykové kurzy s rodilými mluvčími:
Příprava na FCE, dětské kurzy angličtiny a němčiny, příprava na zahraniční
studijní pobyty a stáže, právnická angličtina, odpolední kurzy angličtiny,
francouzštiny a němčiny pro pracující

Vyučující jsou zkušení lektoři jazyků ZČU a zahraniční lektoři – rodilí mluvčí.

přátelství

Bonusy mezinárodní letní jazykové školy
Certifikát: obdrží všichni absolventi kurzů
Mimoplzeňští zájemci: možnost ubytování na koleji ZČU
Stravování: občerstvení a menza v kampusu ZČU, výhodné ceny
Kontakt se studenty z různých zemí: okamžitá aplikace získaných znalostí
Bohatý doprovodný program: semináře a filmy v původním znění, sportovní
a společenské aktivity, tematická odpoledne, přednášky
Dárkový poukaz:
MLJŠ poskytuje možnost zakoupit dárkový poukaz na jazykový kurz a získat tak
originální dárek pro přátele a rodinu.

aktivity

Konec přihlášek: 17. května 2010

http://www.isls.cz
Tel.: +420 37 763 57 57
E-mail: jjanska@rek.zcu.cz

výlety

MLJŠ byla v roce 2004 oceněna
Evropskou jazykovou cenou LABEL
za inovační přínos
v oblasti jazykového vzdělávání.

21st International Summer
Language School
12 – 30 July 2010
Organized by the University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
Language courses offered at beginner / intermediate / advanced levels
with foreign native speakers and Czech lecturers

Czech for foreigners
A unique opportunity to study the language in small groups with a strong
connection to Czech culture and history, using language skills in various everyday
practical situations.

experience

English - French - German - Greek
Italian - Portuguese - Russian - Spanish
Specialized language courses in English:
LEGAL ENGLISH - TEFL (Teaching English as a Foreign Language)
We offer rich social, culture programme,
sport activities, excursions and a lot more...

friendship

The International Summer Language School in Pilsen provides
an exceptional opportunity to combine high quality language instruction
with a life-time experience in a friendly international atmosphere.
Fees include:
Course tuition (92 teaching hours), accommodation, breakfasts, social
and cultural activities, 6 excursions to places of historical and cultural interest.
Application deadline:
May 17, 2010
For more details please visit:

activities

www.isls.cz
For additional information please contact:
Tel.: +420 37 763 57 75
Fax: +420 37 763 57 03
E-mail: summer@rek.zcu.cz

excursions

The ISLS has been awarded
the language prize LABEL
for innovation
in language teaching.

