Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy PEF MENDELU 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.
Přihlášení do kurzů a detailní informace najdete na adrese:
http://www.pef.mendelu.cz/pripravne-kurzy
Po přihlášení do konkrétního kurzu obdržíte obratem informační email s pokyny pro platbu.
Dotazy odpovíme na tel. č. 545 132 723, 2701, 2727 a na emailu pripravnekurzy@pef.mendelu.cz

I.

Kurz matematiky (rozsah 20 hod.)




Vyučují vysokoškolští učitelé, kteří odborně zajišťují také přijímací zkoušky na PEF
MENDELU
Účastníci kurzu obdrží brožuru z matematiky, která obsahuje příklady k přijímacím
zkouškám
Výuka probíhá cca v jedno až dvoutýdenních intervalech v únoru až březnu 2018,
a to vždy v pátek odpoledne od 14 do 18 hod. v učebnách MENDELU v areálu
MENDELU, v Brně, Zemědělská 1

Termíny jednotlivých soustředění:
2. února 2018, pátek od 13:45 hod. (v úvodu proběhne prezence a seznámení s kurzem)
16. února 2018, pátek od 14 hod.
2. března 2018, pátek od 14 hod.
16. března 2018, pátek od 14 hod.
23. března 2018, pátek od 14 hod.

Cena kurzu: 1.500 Kč (75 Kč/h)
Kurzovné uhraďte dle pokynů z informačního emailu v termínu od 2. ledna 2018 do 2. února
2018. (!!! Neplaťte prosím v roce 2017!!!).
Povinná prezence se koná v pátek 2. února 2018 od 13:45 hod. v areálu MENDELU, Zemědělská
1, Brno. Konkrétní učebna bude upřesněna později. Doklad o zaplacení předložte před započetím
soustředění.
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II.

Jazykové kurzy - informační (rozsah 2 hod.)

a) Anglický jazyk
b) Německý jazyk
 Vyučují jazykoví odborníci, kteří také zajišťují přijímací zkoušky na PEF MENDELU
 Účastníci budou informování o průběhu přijímacích zkoušek a o požadavcích na znalosti
příslušného jazyka
 Výuka proběhne v pátek 23. února 2018 od 15 do 17 hod. v posluchárnách v areálu
MENDELU
Počet hodin: 2 hod.
Cena kurzu: 350 Kč
Kurzovné uhraďte dle pokynů z informačního emailu v termínu od 2. ledna 2018 do 23. února
2018 (!!! Neplaťte prosím v roce 2017!!!)
Povinná prezence se koná v pátek 23. února 2018 od 14:45 hod. v areálu MENDELU, Zemědělská
1, Brno. Konkrétní učebna bude upřesněna později. Doklad o zaplacení předložte před započetím
soustředění.

III. Jazykové kurzy - intenzivní rozšířené (rozsah 20 hod.)
a) Anglický jazyk
b) Německý jazyk
 Vyučují jazykoví odborníci, kteří také zajišťují přijímací zkoušky na PEF MENDELU
 kurz je zaměřen na procvičování gramatických jevů vyskytujících se ve zkušebních testech
+ seznamování se s dalšími typy otázek testujícími slovní zásobu, gramatiku nebo
porozumění textu
 součástí kurzu jsou výukové materiály používané při studiu jazyka na PEF MENDELU
 podrobnější info o kurzu je v přiloženém souboru zde pro AJ –
http://www.pefka.mendelu.cz/files/SylabusPripravny_kurz_k_prijimaci_zkousce_z_AJ.pdf a zde pro NJ –
http://www.pefka.mendelu.cz/files/SylabusPripravny_kurz_k_prijimaci_zkousce_z_NJ.pdf
 kurz předpokládá předmaturitní znalost anglického/německého jazyka
 Výuka probíhá cca v jedno až dvoutýdenních intervalech v lednu až dubnu 2018, a to vždy
v pátek odpoledne od 14 do 18 hod. v učebnách MENDELU v areálu MENDELU, v Brně,
Zemědělská 1
Počet hodin: 20 hod.
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Cena kurzu: 2.290 Kč (115 Kč/h)
Termíny jednotlivých soustředění:
26. ledna 2018, pátek od 13:45 hod. (v úvodu proběhne prezence a seznámení s kurzem)
23. února 2018, pátek od 14 hod.
9. března 2018, pátek od 14 hod.
6. dubna 2018, pátek od 14 hod.
13. dubna 2018, pátek od 14 hod.

Kurzovné uhraďte dle pokynů z informačního emailu v termínu od 2. ledna 2018 do 26. ledna
2018. (!!! Neplaťte prosím v roce 2017!!!).
Povinná prezence se koná v pátek 26. ledna 2018 od 13:45 hod. v areálu MENDELU, Zemědělská
1, Brno. Konkrétní učebna bude upřesněna později. Doklad o zaplacení předložte před započetím
soustředění

IV. Zásilková služba – přípravná brožura z matematiky
Brožura obsahuje cca 480 příkladů, ze kterých jsou vybírány i příklady na přijímací zkoušky.
http://www.pef.mendelu.cz/wcd/webpef/dokumenty/matematika_k_pijmacm_zkoukm_na_pef.pdf
Zde si můžete bezplatně stáhnout přípravnou brožuru matematiky
Brožura obsahuje cca 480 příkladů, ze kterých jsou vybírány i příklady na přijímací zkoušky.

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