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Z webu ICM 

Získej stipendium na studium ve 

střední a východní Evropě 

Chystáš se studovat magisterský 
nebo postgraduální program v 

některé ze zemí střední a východní 

Evropy? Zažádej si o stipendium 

Visegrádského fondu! Získej 

podporu 2300 eur na měsíc a studuj 
na jedné z více než 190 vzdělávacích 

institucí v zemích střední a východní 

Evropy! Prožij 4 semestry v Černé 

Hoře, Arménii nebo třeba v Polsku 

bez obav o finance! 

Visegrádský fond nabízí stipendia 

pro studenty z členských zemí V4 

(Česká republika, Slovensko, 

Polsko, Maďarsko). 

Výše stipendia je 2300 eur na 

semestr, hostitelská instituce dostane 

příspěvek 1500 eur na semestr za 

studenta. 

Kdo může stipendium získat? 

Stipendium je určené pro studenty 

magisterských a postgraduálních 

https://www.visegradfund.org/about-us/the-fund/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 10. týden  

(4. 3. – 10. 3. 2019) 
 
 

programů a výzkumníky všech 

oborů v jakémkoli jazyce. 

Vybraná univerzita musí být v jiném 

státě, než je domovský stát studenta, 

vzdálenost mezi trvalým bydlištěm a 

univerzitou musí být víc než 150 

km. 

Podporu je možné udělit na 4 

semestry a lze jí využít na více než 

190 vzdělávacích institucích v těchto 

zemích: 

 Česká republika 

 Slovensko 

 Polsko 

 Maďarsko 
 Albánie 

 Arménie 

 Ázerbajdžán 

 Bělorusko 

 Bosna a Hercegovina 

 Gruzie 

 Kosovo 
 Makedonie 

 Moldavsko 

 Černá Hora 

 Srbsko 

 Ukrajina 

Jak se přihlásit? 

Vyplň online přihlášku zde. 

Deadline je 15. března 2019, 12:00. 

Víc informací o stipendiu najdeš 

zde.  

 

Zdroj: eurodesk 

Další články zde: 
https://icm.turnov.cz/  
 

Další aktuality 
Tento týden si žáci a studenti 
v Turnově užívají jarní prázdniny! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://my.visegradfund.org/Account/Login
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
https://www.eurodesk.cz/ziskej-stipendium-na-studium-ve-stredni-a-vychodni-evrope
https://icm.turnov.cz/
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Kam za kulturou? 

Pondělí 4. 3. 2019 

Kino SFÉRA 

Od 18:00 

V čem je Jižní Korea víc sexy než 

Bali? 

 

Úterý 5. 3. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Složka 64 (Journal 64) 

 

 

 

Středa 6. 3. 2019 

Kino SFÉRA 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Vanuatu – děti ráje 

 

 

 

 

Čtvrtek 7. 3. 2019 

KC Střelnice 

Od 19:00 

Kavárenský kvíz 

 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/v-cem-je-jizni-korea-vic-sexy-nez-bali
http://www.kcturnov.cz/v-cem-je-jizni-korea-vic-sexy-nez-bali
http://www.kcturnov.cz/slozka-64
http://www.kcturnov.cz/vanuatu-deti-raje
http://www.kcturnov.cz/kavarensky-kviz
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Pátek 8. 3. 2019 

KC Střelnice 

Od 19:00 

Písničkářky napříč žánry 

 

Sobota 9. 3. 2019 

Absolventský ples Gymnázia 

Turnov 

20:00 

KC Střelnice 

 

 

 

 

Prohlédni si celou nabídku 

kulturních akcí na webu KC 

Střelnice!  

http://www.kcturnov.cz/  

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.kcturnov.cz/pisnickarky-napric-zanry-3406
http://www.kcturnov.cz/absolventsky-ples-gymnazia-turnov-3339
http://www.kcturnov.cz/absolventsky-ples-gymnazia-turnov-3339
http://www.kcturnov.cz/
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.ponorkaturnov.cz/

