Vážený študent /Vážená študentka,
Katedra anglického jazyka Fakulty prírodných vied UCM v Trnave ponúka pre
prijatých študentov všetkých študijných programov FPV UCM možnosť absolvovať

Prípravný kurz anglického jazyka.
Kurz je určený pre študentov dennej a externej formy bakalárskeho štúdia, ktorí na
strednej škole študovali iný cudzí jazyk ako anglický. Cieľom kurzu je nadobudnúť základné
jazykové vedomosti a rečové zručnosti, osvojiť si pravopis a výslovnosť základných
lexikálnych jednotiek a naučiť sa komunikovať v bežných hovorových situáciách. Anglický
jazyk je povinný alebo povinne voliteľný predmet vo všetkých študijných programoch FPV
UCM. Obsahom učiva je odborný anglický jazyk a odborná komunikácia v anglickom jazyku,
preto sa ako východisko predpokladá aspoň základná úroveň ovládania jazyka.
Na kurze budú vyučovať pedagógovia z Katedry anglického jazyka FPV UCM,
účastníkom kurzu budú poskytnuté potrebné študijné materiály.
Kurz sa uskutoční v dňoch 11. - 13. septembra 2012 v rozsahu 20 hodín.
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch FPV UCM podľa rozvrhu, ktorý študenti dostanú pri
prezentácii. Predbežný rozvrh kurzu je dostupný na internetovej stránke Katedry anglického
jazyka FPV UCM: http://fpv.ucm.sk/katedry/kaj/sk_jazykove_kurzy.html
Prezentácia sa uskutoční dňa 11. septembra 2012 v čase od 8.00 do 9.00 hod.
v priestoroch FPV UCM. Podrobné informácie Vám pošleme emailom.
Cena prípravného kurzu anglického jazyka je 45 eur, v cene nie je zahrnutý poplatok
za ubytovanie. Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie, môžu sa ubytovať na internáte
UCM, kontaktné telefónne číslo je 033 5565 176 (Mgr. Soňa Krahulcová).
Študenti, ktorí majú záujem o absolvovanie kurzu, môžu sa záväzne prihlásiť na
pripojenej návratke (prosím pozorne vyplniť) najneskôr do 1. septembra 2012.
Poplatok za kurz je potrebné zaplatiť pri prezentácii. Organizátori kurzu si vyhradzujú
právo v prípade nedostatočného počtu záujemcov kurz neorganizovať.
Návratku pošlite obratom na adresu:
Mgr. Helena Zárubová
Katedra anglického jazyka
Fakulta prírodných vied UCM
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

E-mail: helena.zarubova@ucm.sk
Telefón č.: 033 5564 378
Mobil č.: 0907 115112

............................................................................................................................................................................................................

Záväzná prihláška na Prípravný kurz anglického jazyka
(vyplňte čitateľne paličkovým písmom)
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Absolvovaná stredná škola: .......................................................................................................
Rok maturity: ...................................... Počet rokov štúdia anglického jazyka: ..........................
Prijatý/-á na študijný program FPV UCM: .................................................................................
Forma štúdia: (denná / externá): ..............................................................................................
Adresa bydliska: ........................................................................................................................
Tel. číslo: ..................................................................... E-mail: ................................................
................................................
Podpis

