
EF TUL – STUDENTŮM 1. ROČNÍKU V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 
 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

z předchozích let víme o potížích, které mají mnozí studenti při studiu předmětu matematika. 
Vedeni proto snahou napomoci Vám vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování 1. ročníku, nabízíme Vám 
nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky v rozsahu 28 vyučovacích hodin pořádaný ve dnech 
14. – 18. září 2020. Na kurzu budou vyučovat pedagogové katedry matematiky a didaktiky matematiky, tj. 
pracoviště, které garantuje výuku matematiky při Vašem dalším studiu. 

Náklady kurzu jsou pro Vás zcela dotovány Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci, součástí 
kurzu jsou i studijní materiály. Na základě Vaší (ověřené) účasti na kurzu budete moci získat i jeden kredit za 
splněný volitelný předmět (doplní studijní oddělení EF TUL během října). 

Ubytováni můžete být na koleji TUL (poplatek na období 14. – 18. 9. 2020 na koleji Harcov činí cca 500,- Kč 
a hradí se až při nástupu na kolej). Stravovat se můžete v menzách TUL (cena jednoho jídla se pohybuje od 
20,- do 55,- Kč podle druhu, výběr je individuální). Ubytování a stravování si hradí každý účastník sám. 

Máte-li o účast na kurzu zájem, odstřihněte přihlášku a pošlete ji vyplněnou na adresu:  

Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D., TUL, FP - KMD, Studentská 2, 461 17 Liberec I,  

popř. oskenovanou vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky (jiri.brehovsky@tul.cz). 

Uzávěrka přihlášek je v pátek 28. 8. 2020. 

Všechny v termínu došlé přihlášky budou akceptovány a o zařazení do kurzu nebudeme již zájemce o kurz 
informovat žádným dalším dopisem. V případě překročení kapacity kurzu nebo jeho neotevření z důvodů 
spojených s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem Vás naopak informovat budeme. Všechny 
potřebné informace o kurzu včetně pokynů týkajících se jeho zahájení dne 14. 9. 2020 získáte na webu 
pořádající katedry http://kmd.fp.tul.cz/cs/. 
 

Liberec, 15. června 2020 
 
 
 Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.   PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. 
 garant opakovacích kurzů KMD FP TUL  proděkanka pro studijní záležitosti EF TUL 
 
 
 

 
 

 PŘIHLÁŠKA EF 
 

Ve dnech 14. – 18. 9. 2020 se na TUL zúčastním opakovacího kurzu SŠ matematiky. 
 

Jméno: …………………………………..............................................………………………………………………………………………….. 

Adresa: ......................................................................................................……………….......................................... 

......................................................................................................………………....................................................... 

Žádám ubytování na koleji po dobu konání kurzu:  ANO / NE*)  

 

                                                                                                     Podpis: ……………………………………………………………….... 

 
Poznámka: Na koleji po dobu kurzu mohou být ubytováni všichni účastníci kurzu, kteří o ubytování projeví zájem. Vaše 
případné ubytování na kolejích TUL po skončení kurzu se bude řídit směrnicemi pro ubytování vysokoškolských 
studentů platnými v akademickém roce 2020/2021. 
 

*) Nehodící se škrtněte. 

http://www.ef.tul.cz/fakulta/lide/jaroslava.dedkova

