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Ponuka letných škôl  

Termíny: 28.05.2023 až 02.06.2023

Miesto konania: Tilos a Nisyros, Grécko

Termín vyjadrenia záujmu: 20.03.2023

Kto sa môže prihlásiť: všetky stupne vzdelania 

Odkaz na prihlášku

"Prechod na čistú energiu na malých ostrovoch -
technológie, aplikácie a reálne paradigmy"

Letná škola SEFI

Termíny: 29.05.2023 - 02.06.2023

Miesto konania: Leuven, Belgicko

Termín podávania prihlášok: 15.03.2023

Kto sa môže prihlásiť: doktorandi, ktorí sa zaoberajú výskumom v
oblasti technického a prírodovedného vzdelávania

Odkaz na prihlášku

Termíny: 22.06.2023 - 05.08.2023

Miesto konania: Istanbul, Turecko

Termín včasnej registrácie: 30.06.2023

Termín registrácie: 01.07.2023

Kto sa môže prihlásiť: všetky stupne

Poplatok za včasnú registráciu: 750 USD (do 30. marca)
Riadny poplatok: 850 USD

Odkaz na prihlášku

Úžasná letná škola v Istanbule

https://greekislands-summerschool.gr/expression-of-interest-form/
https://greekislands-summerschool.gr/
https://www.sefi.be/2023/02/15/sefi-summer-school-for-phd-candidates-of-engineering-and-science-education-research/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Invitation%3A+SEFI+Summer+School+for+PhD+Students&sender_ctype=email&sender_campaign=dLWB6v&sender_customer=nrRx2o7
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/ether/sefi-summer-school-eer/application
https://delightfulapp.aydin.edu.tr/?Pointer=Main&Page=Application&SubPage=Application&AppType=Summer&AuthKey=3373
https://delightful.istanbul/social-activity-program/
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B-MLADOSŤ

Termíny: 25.06.2023 - 29.06.2023

Miesto konania: Como, Taliansko

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023

Kto sa môže prihlásiť: Doktorandi a výskumní pracovníci na
začiatku kariéry. Vítaní sú ľudia z rôznych oblastí výskumu.

Poplatok: 650 EUR, zahŕňa všetky aktivity a ubytovanie 

Odkaz na prihlášku

Termíny: 26.06.2023 - 14.07.2023

Miesto konania: Lappeenranta, Fínsko

Kto sa môže prihlásiť: Študenti bakalárskeho a
magisterského štúdia 

Poplatok: EUR  669 - 979 + ubytovanie EUR 225 - 375

Odkaz na prihlášku

LETNÁ ŠKOLA LUT

Letná škola Tec 2023

Termíny: 26.06.2023 - 28.07.2023

Miesto konania: Monterrey, Mexiko

Termín podávania prihlášok: 12.05.2023

Kto sa môže prihlásiť: všetky stupne

Poplatok: školné - 375 USD, ubytovanie - 190 - 430 USD 

Odkaz na prihlášku

https://www.summerschoolbicocca.com/23-B-YOUth.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNPo0BbtqCMUkNCN42cubiB1zuocEW1QEcr_XH73_sM2T_AQ/viewform
https://www.lyyti.fi/reg/LUT-Summer-School-2023
https://www.lut.fi/en/studies/lut-summer-school
https://studyinmexico.tec.mx/tec-summer-school
https://studyinmexico.tec.mx/how-apply/admission-requirements
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GEM - Silkway Central Asia Edition

Termíny: 26.06.2023 - 30.06.2023

Miesto konania: Astana, Kazachstan

Termín podania prihlášky: 30.04.2023

Kto sa môže prihlásiť: mladí absolventi magisterského štúdia,
magisterských študijných programov, doktorandi a
absolventi doktorandského štúdia, výskumní pracovníci,
odborníci v danej oblasti najmä s vedeckým vzdelaním. 

Poplatok: 300 € zahŕňa všetky kurzy, aktivity, ubytovanie,
stravu a prestávky na kávu.

Odkaz na prihlášku

Medicínske právo a bioetika "ZDRAVIE DETÍ:
právne, medicínske a biotechnické aspekty"

Termíny: 02.07.2023 - 07.07.2023

Miesto: hybridný formát (na mieste a na diaľku prostredníctvom
platformy ZOOM)

Termín podávania prihlášok: 31.05.2023

Kto sa môže prihlásiť: študenti všetkých stupňov, právnici a
zdravotnícki pracovníci 

Poplatok: EUR: 100,00 - 180,00 

Odkaz na prihlášku

https://www.summerschoolbicocca.com/23-gem-centralasia.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezpAhRoXAjL3a4AOvhKNjm3iBTgh0X2u4qEHhO_rSYCM9x3g/viewform
https://www.diaviou.auth.gr/programs/medical-law-and-bioethics-minors-health-legal-medical-and-bioethical-aspects/
https://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/application-medical-law-and-bioethics-8/
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Letná škola IPSA

Termíny: 03.07.2023 - 21.07.2023

Miesto konania: Paríž, Francúzsko

Termín podávania prihlášok: 15.05.2023

Kto sa môže prihlásiť: ľudia so základmi pythonu a C/C++,
stredne pokročilé programátorské zručnosti, porozumenie
objektovo orientovanému programovaniu, odporúča sa mať 2
roky vysokoškolského vzdelania v oblasti robotiky

Poplatok: 2 650 € zahŕňa ubytovanie, materiálna výbava,
kultúrne aktivity, obedy a prestávky na kávu a lístok na verejnú
dopravu v Paríži

Odkaz na prihlášku

Termíny: 03.07.2023 - 04.07.2023

Miesto konania: Benátky, Taliansko

Uzávierka prihlášok: 30.05.2023

Kto sa môže prihlásiť: účastníci sympózia ISWFPC, doktorandi
UNIMB a UNIVE, postdoktorandi, doktorandi, odborníci,
priemyselní výskumníci

Poplatok: závisí od vášho titulu

Odkaz na prihlášku

Fórum mladých výskumníkov o udržateľnej
biomase a zmene klímy

https://summer-schools.fr/school-ipsa/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g_LZSfWZf0yZVqZuWO-5qyBN58vFcclIqqx-qaK9Kj5URVgyS1IyVzdCMlNCRTkyWFhBMDVEVzNXQy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh4uYwuLofCQLNaqZZzYRn42Df6EWzAC5rsD9H212UEYU5iQ/viewform
https://www.summerschoolbicocca.com/23-sustainable-biomass-climate-change.php


Ponuka letných škôl

Termíny: 23.07.2023 - 30.07.2023

Miesto konania: Cluj-Napoca, Rumunsko

Termín podania prihlášky: 30.04.2023

Kto sa môže prihlásiť: mladí absolventi magisterského štúdia,
magisterských študijných programov, doktorandi a absolventi,
výskumní pracovníci, odborníci v danej oblasti najmä s
vedeckým vzdelaním.

Poplatok: 350 €, ubytovanie a strava v cene. 

Odkaz na prihlášku

GEM Silkway - Towards a Sustainable
Energy Transition

IV. vydanie - Zverejňovanie informácií o
udržateľnosti v podnikovom výkazníctve (SDCR)

Termíny: 11.07.2023 - 21.07.2023

Miesto konania: Milano-Bicocca, Taliansko

Termín podania prihlášky: 01.04.2023

Kto sa môže prihlásiť: Študenti magisterského štúdia,
doktorandi, výskumní pracovníci a odborníci z praxe

Poplatok: 300 € - účasť naživo. 150 € - online účasť

Odkaz na prihlášku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDevAUhK33_6dxdUFzYp3bQxMrhGvcqTbBQPWa3ShTnGuhSg/viewform
https://www.summerschoolbicocca.com/23-gem-silkway.php
https://www.summerschoolbicocca.com/23-sustainability-disclosure.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0wHTJH99F23rmtsCruPUP9RwLLckk2Z9A4RldHss9qfDUlA/viewform


Ponuka letných škôl

Medzinárodná letná škola SDU 2023

Termíny: 05.08.2023 - 18.08.2023

Miesto konania: Odense, Dánsko

Termín podávania prihlášok: 01.05.2023

Kto sa môže prihlásiť: bakalárske a magisterské štúdium

Poplatok: 320 - 1 160 EUR (overte si na webovej stránke)

Odkaz na prihlášku

Multidisciplinárne letné kurzy letnej školy
Aalto University

Termíny: závisí od kurzu

Miesto: Otaniemi, Fínsko

Termín podania prihlášky: 31.05.2023

Kto sa môže prihlásiť: všetky stupne

Poplatok: pozrite si informácie v brožúre

Odkaz na prihlášku

https://www.sdu.dk/en/summerschool
https://www.sdu.dk/en/uddannelse/sdu_summer_school/how_to_apply
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2023-02/AUSS%20brochure%20-%20January23.pdf#msdynttrid=fo1KXlDzEOWtpULUl3hyxtTh7d3eSzsQI55iQA4aTmU
https://www.aalto.fi/en/aalto-university-summer-school/information-for-summer-school-applicants#msdynttrid=1nzTXNe2nDoBFG32_gpSRVGitwMlXW-i7NHcQvpV-7c

