Europska ljetna škola informacijskih znanosti 2017.
28. 8. – 1. 9. 2017., dvorac Katlenburg, Njemačka

Pozivaju se zainteresirani za prijavu na
Europsku ljetnu školu informacijskih znanosti 2017.
Škola je namijenjena studentima društvenih i
humanističkih znanosti koji ne dolaze iz polja
informacijskih i komunikacijskih znanosti, a
žele upisati diplomski studij iz područja
informacijskih znanosti (nakladništvo,
informacijska tehnologija ili informatologija)
na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Studenti koji su završili preddiplomski studij ili apsolventi na preddiplomskom studiju
iz područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Europska ljetna škola informacijskih
znanosti 2017. pokriva četiri područja
informacijskih i komunikacijskih znanosti:
odabrana poglavlja iz informacijskih znanosti
znanstvenoistraživački rad
pretraživanje i pronalaženje informacija
vrednovanje informacijskih usluga

Vodeći predavači s različitih europskih
visokih učilišta!
Uz prijepodnevna predavanja i poslijepodnevne
vježbe, studenti će tjedan dana imati i priliku uživati u
društvenim događanjima i obilasku živopisnog
gradića Gosler.

NA ŠTO SE OBVEZUJETE?
Prihvaćanjem stipendije studenti se obvezuju da će aktivno sudjelovati u radu ljetne
škole, što uključuje njihovu aktivnost u razdoblju od 1. 8. do 1. 11. 2017., odnosno
prije i po završetku same škole.
Aktivnosti se odnose na čitanje literature i izvršavanje zadataka na kolegijima.
Sve se aktivnosti odvijaju na engleskom jeziku. Korisnici stipendija poštom će dobiti
svjedodžbu o sudjelovanju na ljetnoj školi i stečenim ECTS-bodovima, i to na
sljedeći način:
aktivno sudjelovanje od 1. 8. do 10. 9. 2017. – 2 ECTS-a
aktivno sudjelovanje od 1. 8. do 1. 11. 2017. – 4 ili 6 ECTS-a
(ovisno o stupnju aktivnosti na kolegijima).
Polaznici škole koji sami pokrivaju troškove ljetne škole i prijevoza svjedodžbu o
sudjelovanju s 2 stečena ECTS-a dobit će poštom nakon 10. 9. 2017.
ŠTO PRIJAVA MORA SADRŽAVATI?
Prijave za stipendiju moraju biti sastavljene u obliku motivacijskog pisma koje
mora sadržavati:
osnovne podatke o studentu (godina upisa i završetka preddiplomskog studija
za završene studente ili samo godina upisa za apsolvente; vrsta studija, prosjek
ocjena na studiju, znanje engleskog jezika)
razloge prijave na ljetnu školu.

Organizatori:
Sveučilište u Osijeku, Sveučilište Boras, Sveučilište Graz, Sveučilište Hildesheim,
Sveučilište Pisa, Sveučilište Barcelona, Sveučilište Hacettepe i Sveučilište u Ljubljani.
http://einfose.ffos.hr/news/european-summer-school-on-information-science-2017

Smještaj
Svi polaznici ljetne škole
smješteni su u dvokrevetnim
sobama u dvorcu Katlenburg u
blizini gorja Harz i gradića Gosler.
Na istom se mjestu odvijaju i
predavanja. Sobe za polaznike
rezervirane su od nedjelje do
petka. Do Katlenburga
(www.katlenburg.de) se može
doći putem prema Göttingenu, a
najbliže su zračne luke u
Hannoveru, Berlinu i Frankfurtu.

Cijena ljetne škole
Iznos od 250 eura uključuje
kotizaciju, hranu i smještaj.
Na raspolaganju je i nekoliko
stipendija za studente.

Stipendija?
Stipendija pokriva troškove hrane
i smještaja, a troškovi prijevoza
pokrivaju se do iznosa od 275
eura, a isplatit će se na bankovne
račune korisnika stipendija
najkasnije u roku od mjesec dana
nakon završetka ljetne škole.

Sve upite i prijave za stipendiju
poslati do 1. 4. 2017. na

einfose@gmail.com.

