
FM TUL – STUDENTŮM 1. ROČNÍKU V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 
 

Vážený kolego, vážená kolegyně, 

gratulujeme Vám k přijetí ke studiu na Fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Na 
základě Vašich výsledků v dosavadním studiu, případně výsledkům přijímací zkoušky Vám však důrazně 
doporučujeme zahájit studium na naší fakultě opakovacím kurzem středoškolské matematiky a fyziky. 
Kurzy vedou pedagogové z kateder, které na naší fakultě garantují výuku těchto předmětů. 
 
Cena za jednotlivé varianty kurzů včetně studijních materiálů a DPH činí: 

 Matematika a fyzika (13. až 23. září 2021) – 28 + 14 vyučovacích hodin  1600,- Kč 

 Matematika (13. až 21. září 2021) – 28 vyučovacích hodin  1100,- Kč 
 

Kurzovné bude studentům fakulty vráceno mimořádným stipendiem ve dvou splátkách v prosinci 2021 
a březnu 2022! Je možné si zajistit ubytování na kolejích TUL, poplatek za noc v období konání kurzu činí cca 
90,- Kč. Částka se platí zvlášť v hotovosti při nástupu na ubytování, neplaťte jej tedy společně 
s kurzovným! Stravování je možné v menzách TUL za podmínek platných pro řádné studenty (jedno jídlo 
v ceně od 20 do 55,- Kč, individuální výběr z menu).  
 
Přihlašování je realizováno ELEKTRONICKY na adrese http://www.fm.tul.cz/opakovaci-kurzy-m-f. 
Platba kurzů je možná bezhotovostním převodem na účet TUL u ČSOB, č. ú. 305806603/0300 s 10místným 
var. symbolem 5901??????, do poznámky pro příjemce uveďte celé Vaše jméno! Můžete také využít QR 
kódy pro mobilní bankovnictví, který obsahuje všechny potřebné údaje. Další možnost platby je poštovní 
poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu (do adresy příjemce uvádějte KMD FP 
TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec), případně platba v hotovosti na pokladně TUL v přízemí budovy IC, 
Studentská 2, Liberec 1. V případě nejasností pište na adresu jiri.brehovsky@tul.cz.    
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je v pátek 27. 8. 2021.  
 
Předpokládáme, že zájemce, který včas vyplní přihlášku a zaplatí kurzovné, bude automaticky do kurzu 
přijat. O zařazení do kurzu proto již nebudeme uchazeče informovat žádným dalším dopisem.. V případě 
překročení kapacity kurzu Vás naopak informovat budeme a kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Pokud dojde 
k nepříznivé epidemiologické situaci, bude kurz probíhat online. Všechny potřebné informace o kurzu 
obdržíte při jeho zahájení dne 13. 9. 2021 - přesný čas a místo zahajovací schůzky se dozvíte při zápise do 
1. ročníku, k němuž budete pozváni studijním oddělením Vaší fakulty, příp. na http://kmd.fp.tul.cz/cs/.  
 
V Liberci, 21. května 2021 
 

 

 Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.  prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. 
 garant opakovacích kurzů KMD FP TUL     děkan FM TUL 
 
 

Poznámky: 
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 2021/2022. 
Zpětné proplacení kurzovného je možné pouze u účastníků kurzu, kteří v termínu výplaty stipendia budou studenty 
fakulty. 
 

QR kódy pro platbu kurzu matematiky a fyziky (1600 Kč) QR kódy pro platbu kurzu matematiky (1100 Kč) 

 

http://www.fm.tul.cz/opakovaci-kurzy-m-f

