Přípravné kurzy

k přijímacím zkouškám
Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy PEF MZLU v Brně se konají z matematiky
a světového jazyka (kromě programu Inženýrská informatika). Pro uchazeče o studium na
naší fakultě každoročně organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
I.
II.
III.

Kurz matematiky (rozsah 20 hod.)
Jazykové kurzy – informační (rozsah 4 hod.)
Zásilková služba – přípravná brožura z matematiky

Kurz matematiky (20 hod.)
• Vyučují vysokoškolští učitelé, kteří odborně zajišťují také přijímací zkoušky na PEF
MZLU v Brně.
• Účastníci kurzu obdrží brožuru z matematiky, která obsahuje příklady k přijímacím
zkouškám.
• Výuka probíhá v dvoutýdenních intervalech v únoru až březnu 2009, a to vždy v pátek
odpoledne od 14 do 18 hod. v učebnách C01 a C02 – budova C Agrofakulty v areálu
MZLU v Brně, Zemědělská 1.
• Zahájení výuky 30. 1. 2009.
• Veškeré dotazy odpovíme na tel. č. 545 132 725 v úřední hod. Po-St.
Termíny jednotlivých soustředění:
30. 1. 2009 pátek 13 hod.
13. 2. 2009 pátek 14 hod.
27. 2. 2009 pátek 14 hod.
13. 3. 2009 pátek 14 hod.
27. 3. 2009 pátek 14 hod.
Cena kurzu: 1.190 Kč (60 Kč/h)

Číslo účtu: 7200310267/0100
Variabilní symbol: 9502190011
Konstantní symbol: 0379
Název a sídlo banky: Komerční banka pob. Brno, Merhautova ul.

Kurzovné uhraďte v termínu 2.–23. ledna 2009. (!!! Neplaťte prosím v roce 2008!!!)
Přihlášku s kopií o zaplacení zašlete nejpozději do 23. ledna 2009 na adresu:
Děkanát PEF MZLU v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno

Povinná prezence se koná v pátek 30. ledna 2009 od 13 hod. před posluchárnou C01 a C02,
Zemědělská 1, Brno.
Originál dokladu o zaplacení předložte před započetím soustředění.

Přihláška do kurzu matematiky
Příjmení, jméno:
Ulice:

Město:
PSČ:

Telefon:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jazykové kurzy – informační (4 hod.)

a) Anglický jazyk
b) Německý jazyk
• Vyučují vysokoškolští učitelé, kteří odborně zajišťují také přijímací zkoušky na PEF
MZLU v Brně.
• Účastníci budou informování o průběhu přijímacích zkoušek a o požadavcích na znalosti příslušného jazyka.
• Výuka proběhne v pátek 3. dubna 2008 od 14 do 18 hod. v posluchárnách C01 a C02

Počet hodin: 4 hod.
Cena kurzu: 380 Kč
Číslo účtu: 7200310267/0100
Variabilní symbol: 9502190021
Konstantní symbol: 0379
Název a sídlo banky: KB pobočka Brno, Merhautova ul.

Kurzovné uhraďte v termínu 2.–23. ledna 2009. (!!! Neplaťte prosím v roce 2008!!!)

Přihlášku s kopií o zaplacení zašlete nejpozději do 27. března 2009 na adresu:
Děkanát PEF MZLU v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška do kurzu
Zvolený jazyk: ANGLIČTINA /NĚMČINA (nehodící se škrtnete)
Příjmení, jméno:
Ulice:

Město:
PSČ:

Telefon:

Zásilková služba – přípravná brožura z matematiky

Brožura obsahuje cca 400 příkladů, ze kterých jsou vybírány i příklady na přijímací zkoušky.
Zašlete vyplněnou žádanku s kopií dokladu o zaplacení na níže uvedenou adresu.
Obratem Vám zašleme brožuru z matematiky.
Cena brožury: 60 Kč (vč. poštovného a balného).

•
•
•

Číslo účtu: 7200300237/0100
Var. symbol: 1
Konst. symbol: 0379
Název a sídlo banky: KB pob. Brno, Merhautova ul.
!!! Zásilková služba je celoroční !!!

Žádanku s kopií o zaplacení zašlete na adresu:
Děkanát PEF MZLU v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádanka na brožuru MATEMATIKA – příklady pro přijímací zkoušky
Příjmení, jméno:
Ulice:

Město:
PSČ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejeme Vám správnou volbu Vašeho budoucího
povolání a úspěšné složení přijímacích zkoušek
na vybranou univerzitu.

