EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA
Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím,
klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte nás:
houskova@kraj-jihocesky.cz, tel: 386 720 495
Přednášející

Nabídka témat:
Témata přednášek

Ing. DUŠEK, Jiří (odborný asistent na Vysoké škole
evropských a regionálních studií)

Myšlenky evropského sjednocení, historie
Evropského společenství a Evropské unie
Evropská ústavní smlouva a Reformní smlouva
Euro a evropská měnová unie
Integrace Evropské unie a její problémy
Schengenská dohoda
Lisabonská smlouva a její dopady na EU
Česká republika a přijetí Eura
Zahraniční obchod České republiky po vstupu do
Evropské unie
Volby do Evropského parlamentu
České předsednictví v Radě EU
Význam a fungování institucí
(Parlament, Rada, Komise atd.)

Evropské

unie

PhDr. GREGOR, Jan, Ph.D. (vyučující na Vysoké
škole evropských a regionálních studií)

Jazyky používané v zemích a institucích Evropské
unie a práce s nimi

RNDr. KOSTKA, Vladimír (ředitel Ústavu
celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické a
ekonomické v Českých Budějovicích)

Historie Evropského společenství a Evropské unie
Instituce EU a ES, vývoj institucí, jejich vztahy,
působení při legislativním procesu
Aktuální otázky rozšiřování EU (potenciál, možnosti
a rizika)
Vztah EU a Ruska
Proč ještě nejsou členy EU (nečlenské země v
Evropě)

MURAD, Michael (student Právnické fakulty a
Fakulty sociálních studií Masarykovi univerzity
v Brně, obor Evropská studia, politologie a
bezpečnostní studia)

Předsedáme Evropě? – České předsednictví
Evropské unii
Evropská integrace – od Říma k Lisabonu,
současná EU a její výzvy
Multikulturní tolerance – menšiny v Evropě a ČR
Diskuse o budoucnosti Evropy – Lisabonská
smlouva
Bezpečná ČR v bezpečné Evropě

PhDr. MURAD, Salim (vyučující na Pedagogické
fakultě Jihočeské univerzity)

Historie Evropského společenství a Evropské unie
Integrace Evropské unie
Principy multikulturní tolerance
Identita nově se rozšiřující Evropy

Mgr. MURTINGER, Karel (energetický poradce
střediska EKIS ČEA Ekowatt, pobočka
Č.Budějovice)

Energie, civilizace a udržitelný rozvoj
Úspory energie při vytápění, pasivní využití solární
energie
Aktivní solární systémy - ohřev vody solárními
kolektory
Využití biomasy
Hydráty metanu – konkurence obnovitelným
zdrojům?
Odsolování mořské vody
Nízkoenergetické domy
Změny klimatu
Osvětlení ve školách

Ing. OULEHLOVÁ, Libuše (Sdružení ochrany
spotřebitele)
Dr. Mgr. PÁNA, Lubomír, Ph.D. (kvestor Vysoké
školy evropských a regionálních studií)

Ochrana spotřebitele v ČR podle norem EU
Teoretická a právní východiska řešení vztahu
majoritní populace k národnostním menšinám v
zemích Evropské unie
Vztah české majority a národnostních menšin v
Jihočeském kraji
Zahraniční politika Evropské unie
Bezpečnostní politika Evropské unie

SEVERA, Milan (student Filozofické fakulty
Západočeské univerzity Plzeň obor Politologie)

Historie a integrace Evropské unie
Studium a práce v zahraničí (rodina programů
Socrates, Europass)
Státy EU a svět (Turecko: ano či ne?, EU a
evr.státy mimo struktury EU)

Mgr. STRNAD, Štěpán (vyučující na Vysoké škole
evropských a regionálních studií)

Evropská unie a Afrika. Rozvojová spolupráce

JURAZSKOVÁ, Marcela (vyučující na Vyšší
odborné škole, Okružní 10, Č. Budějovice)

Jak obchodovat se zahraničím,
aneb Rozdíly národních kultur

Politické systémy zemí EU (země dle výběru)

Charakteristika české kultury / Specifika evropských
národů
Kulturní aspekty osobní komunikace a vyjednávání
v různých zemích
Marketing v EU
Prof. Dr. Dolista, Josef, Th.D., Ph.D. (vyučující na
Jihočeské univerzitě, Zdravotně sociální fakulta)

Církve v postkomunistické éře, jejich projevy v
životě EU.
Pronikání islámu do EU

