
 

 
FÓRUM 

„VĚDA BEZ HRANIC“  
 

Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee 

středa, 17.03.10 | 13 - 19 h 
 
POZVÁNKA pro studenty / absolventy : 
Kontakty, diskuze, referáty, náhled do vědeckých projektů a 
aktuálního výzkumu 
 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee (Horní Falc) zve na  
2. fórum „Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční studie" do Schönsee (Horní Falc).  
Akce se uskuteční v rámci projektu CeBB "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" v kooperaci 
s univerzitami a vysokými školami v bavorských a českých sousedních regionech.  
 
Studenti a absolventi německých a českých vysokých škol jsou zváni jako: 
 
Referenti 
Studentkám a studentům, kteří  v roce 2010 píší bakalářskou, magisterskou, diplomovou nebo 
disertační práci na téma s česko-německým kontextem resp. předložili tuto práci v roce 2009, 
nabízí CeBB fórum k referování o své vědecké práci a výzkumu. Referenti krátce představí 
podstatné části obsahu své práce a následně zodpoví otázky, které vyplynou z diskuze s hosty. 
Díky fóru získá veřejnost přehled o univerzitních projektech, závěrečných pracích a dizertacích v 
přeshraniční oblasti. Kromě toho poslouží fórum jako motivace pro studenty, aby si vybírali 
přeshraniční témata pro závěrečné práce. 
 
Máte zájem? Přihlašte se! 
Mladí vědci, kteří by chtěli své práce popř. projekty představit ve fóru  „Věda bez hranic", nechť se 
přihlásí do 31.01.2010 u Anny Špicelové, Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, 92539 
Schönsee, tel.: +49 (0) 9674/ 92 48 77 nebo emailem na adrese anna.spicelova@cebb.de. 
 
Hosté 
V rámci fóra „Věda bez hranic" získá cca. 6 studentů a studentek / absolventů a absolventek 
českých a německých vysokých škol příležitost představit své vědecké projekty a záverečné 
práce. Témata jejich prací budou s podrobným programem akce zveřejněny v únoru 2010 na  
www.bbkult.net. Na hosty budou čekat zajímavé přednášky, diskuze a možnost navázat kontakty 
se studenty a studentkami, vyučujícími a s dalšími hosty. 
 
Registrace hostů fóra 
Z organizačních důvodů prosíme návštěvníky akce o včasné přihlášení, nejpozději do 15.03.10  
e-mailem či faxem na adresu: Centrum Bavaria Bohemia, Freyung 1, 92539 Schönsee,  
fax: +49 (0) 9674/ 91 30 67, e-mail: anna.spicelova@cebb.de. 
Zájemci z Plzně mohou přijet do Schönsee a zpět autobusem společnosti dt-expres za 80 Kč.  
Přihlášení na tel: 737 281 777, e-mailu: dtexpres@dtexpres.cz. 
 
 
Na fórum jsou zváni nejen zástupci univerzit a studenti/absolventi, nýbrž i zástupci z institucí, 
podniků, sdružení, obcí, médií a široká veřejnost. Přestávka na občerstvení mezi přednáškami, 
jakož i v závěru akce budou dobrou příležitostí pro prohlubující diskuze a navazování kontaktů. 

 


