Přihlaste se do 9. ročníku Liberálně-konzervativní akademie
včas!
10.února 2004

Staňte se studentem Liberálně-konzervativní akademie a připojte se tak k
dalším úspěšným studentům a absolventům LKA, mezi kterými jsou poslanci,
regionální a komunální politici, novináři a další. Nebo prostě jen pojďte
studovat pro své potěšení, rozšíření svého přehledu či jako přípravu na
vysokou školu.
Co je Liberálně-konzervativní akademie a proč ji studovat?
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Jednoroční mezioborový kurz ekonomie, komunikace a veřejné prezentace, politologie,
mezinárodních vztahů, práva a politického marketingu
Přednášky se konají jednou za měsíc v sobotu v centru Prahy
Získáte znalosti z šesti oborů, které uplatníte ve veřejné i soukromé sféře
Zlepšíte své komunikační a prezentační schopnosti
Setkáte se s renomovanými odborníky v daných oborech (více zde)
Poznáte nové přátele s podobnými zájmy
Liberálně-konzervativní akademie Vám otevře dveře do aktivní politiky. Mezi absolventy
LKA je několik poslanců českého parlamentu, krajských, městských i obecních zastupitelů, starostů,
radních, i poslanec Evropského parlamentu (více zde)
Přednášející jsou osobnosti ve svých oborech s velkou praxí na vysokých školách. Nabyté teoretické
znalosti
a praktické dovednosti můžete proto využít i jako přípravu pro studium na vysoké škole
Ohlasy na Liberálně-konzervativní akdemii od našich posluchačů si můžete přečíst zde nebo zde

Komu je Liberálně-konzervativní akademie určena?
●
●
●
●

Studentům maturitních ročníků středních škol
Studentům vysokých škol
Politikům i začínajícím politikům
Všem pravicově smýšlejícím lidem se zájmem o další sebevzdělávání

Studium je zakončeno složením vědomostního testu, sepsáním eseje na zvolené téma a její obhajobou.
Absolventi obdrží "Diplom Liberálně-konzervativní akademie".
Předběžně se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře (níže). K závaznému přihlášení je třeba
vyplnit přihlášku a zaslat ji s životopisem a motivačním dopisem. O podrobnostech budete
informováni po vyplnění předběžné přednášky. Počet míst je omezen, posluchači budou v průběhu
července 2011 vybráni na základě zaslaných dokumentů. Školné činí 5.000 Kč za rok. Cena
zahrnuje lektrorné, studijní materiály a obědy.
Závazná přihláška na Liberálně-konzervativní akademii 2011/2012 (zde).

