Příloha 1
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity pro
akademický rok 2015/16

Přípravný kurz je určen pro uchazeče o studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě podané přihlášky a předložení dokladu o úhradě.
Přihlášku podepsanou vlastnoručně je třeba doručit na adresu: Zdravotně sociální fakulta, Studijní
oddělení, Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice.
Absolvování kurzu neopravňuje účastníky k přijetí k prezenčnímu nebo kombinovanému studiu na
ZSF JU.
Účastník se může přihlásit na osmihodinové bloky podle vlastního zájmu.
Kurz se uskutečňuje za úplatu.
Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace : 800 Kč za jeden den, resp. za výuku v rozsahu
8 vyučovacích hodin.
Poplatek za podanou přihlášku poukáže uchazeč složenkou na číslo účtu fakulty.
Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol: 0710091001
Konstantní symbol: 0308
Název banky: Československá obchodní banka České Budějovice
Zaplacení poplatku prokazují uchazeči současně s odeslanou přihláškou.
Termín odevzdání přihlášky: 28. 2. 2015
Při nedostatečném počtu uchazečů přípravný kurz nebude otevřen a poplatek bude vrácen.
Obsah kurzu: biologie člověka, genetika, filozofie, etika, sociologie, právo, ekonomika, psychologie,
zdravotně sociální problematika, fyzika, chemie
Termín konání kurzu: 14. 3. 2015 – 25. 4. 2015
Rozpis dle obsahu:
14.3.2015
Biologie člověka a genetika
21.3.2015
Filozofie, etika a sociologie
28.3.2015
Právo, ekonomika a psychologie
11.4.2015
Zdravotně sociální problematika
18.4.2015
Chemie
25.4.2015
Fyzika
Hodinová dotace kurzu: 8 vyučovacích hodin za jeden den, tj. celkem 48 vyučovacích hodin
Doba konání: sobota: 9,00 – 16,00 hodin
Místo konání: bude upřesněno v pozvánce

Cena: 800 Kč za jeden den, resp. za 8hodinovou výuku

PŘIHLÁŠKA
do přípravného kurzu pro uchazeče o studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské
univerzity

Příjmení a jméno: ........................................................................................................................
Rodné číslo: ...........................................
Datum narození: .....................................
Místo narození: ...........................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................. PSČ ............................
Škola nebo zaměstnání odkud se hlásí…......................................................................................
Telefon……………………mobil…………………………….e-mail………………………….
Přihlašuji se závazně na následující blok (volbu označte křížkem):
____
____
____
____
____
____

14. 3. 2015
21. 3. 2015
28. 3. 2015
11. 4. 2015
18. 4. 2015
25. 4. 2015

Biologie člověka a genetika
Filozofie, etika a sociologie
Právo, ekonomika a psychologie
Zdravotně sociální problematika
Chemie
Fyzika

..................................................
podpis

Vyplněnou přihlášku s dokladem o zaplacení odpovídající částky tj. 800 Kč za jeden blok,
resp. za 8hodinovou výuku, zašlete obratem na adresu:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Studijní oddělení
Jírovcova 24
370 04 České Budějovice
místo pro nalepení útržku složenky

