PRÍPRAVNÉ KURZY
ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY A ANGLICKÉHO JAZYKA
PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA EKONOMICKEJ FAKULTE
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH.
Dobré znalosti zo stredoškolskej matematiky a aspoň jedného cudzieho jazyka sú nevyhnutným
predpokladom úspešného štúdia na vysokých školách s ekonomickým zameraním. Zostáva niekoľko
mesiacov času, kedy možno dobehnúť, čo ste počas svojho doterajšieho štúdia ešte nestihli!
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky TUKE (KAMaHI) v spolupráci
s Katedrou jazykov TUKE (KJ) prostredníctvom Ekonomickej fakulty TUKE organizujú pre uchádzačov
o štúdium „Prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky a anglického jazyka“. Kurzy, vedené skúsenými
pedagógmi, sú zamerané na dôkladné precvičenie stredoškolského učiva a na úspešné zvládnutie prijímacích
pohovorov.

Kurz stredoškolskej matematiky.
Prvé spoločné stretnutie účastníkov (v prípade dostatočného záujmu) bude v sobotu 3. 10. 2015
o 8:30 hod. v učebni 303 Ekonomickej fakulty TUKE, Němcovej 32, Košice (vedľa hlavnej budovy TUKE,
3. poschodie). Ďalšie stretnutia sa uskutočnia 17. 10, 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. a 19. 12. v roku 2015,
ako aj 9. 1. a 16. 1. v roku 2016 vždy od 8:30. V uvedené dni sa kurz matematiky uskutoční dopoludnia
v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Celkový rozsah kurzu je 45 vyučovacích hodín. Poplatok za jedného
účastníka za tento kurz je 150- € vrátane DPH.

Kurz anglického jazyka.
Prvé spoločné stretnutie účastníkov (v prípade dostatočného záujmu) bude v sobotu 26. 9. 2015
o 8:30 hod. v učebni 303 na Ekonomickej fakulte TUKE, Němcovej 32, Košice, 3. poschodie. Kurz sa
ďalej uskutoční v dňoch 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. a 5. 12. v roku 2015, dopoludnia, od 8:30 v rozsahu
5 vyučovacích hodín. Kurz má celkový rozsah 30 vyučovacích hodín. Poplatok za jedného účastníka za tento
kurz je 100- € vrátane DPH.
V prípade záujmu na záväznú prihlášku jednoznačne vyznačte, pre ktorý kurz (prípadne oba kurzy)
ste sa rozhodli a jasne uveďte kontakt, kvôli možnosti informovať Vás v predstihu, ak by sa kurz neotváral.
Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení prosíme zaslať najneskôr do 23. septembra 2015 na adresu:
Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta, Němcovej 32, 040 01 Košice, prípadne elektronicky na
dekanat.ekf@tuke.sk , resp. osobne doniesť na uvedenú adresu, 2. posch., č. d. 229, 225, 217, resp. 203,
tel. 055 602 32 76, 055 602 32 61.
Poplatok vo výške 150- €, resp. 100- € resp. 250- €, prosíme poukázať poštovou poukážkou na účet:

Štátna pokladnica, IBAN: SK82 8180 0000 0070 0008 1981, BIC: SPSRSKBAXXX
(VS 102015 KS 0308).
Poznámky:
1. Informácie sú dostupné na: http://www.ekf.tuke.sk , tel.: 055 602 32 76, 055 602 32 61.
2. V prípade predčasného ukončenia kurzu bez závažného dôvodu, účastník nemá nárok na vrátenie
finančných prostriedkov.
3. Pracovníci EkF TUKE poverení prípravou otázok na prijímacie skúšky nebudú zapojení do
žiadnej formy prípravy uchádzačov o štúdium na fakulte.

.....................................................................................................................................
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVNÝ KURZ
o STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY
o ANGLICKÉHO JAZYKA
Meno a priezvisko:................................................................................................................................................
Adresa bydliska:....................................................................................................................................................
Kontakt (e-mail) :............................................................................ Telefón (mobil):..........................................
Stredná škola, ktorú navštevujete, alebo ste ukončili maturitnou skúškou:..........................................................
Vlastnoručný podpis:

