PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Výuka začíná 30. 11. 2019, končí 21. 03. 2020 a probíhá vždy v sobotu. Začátek výuky je v 9.00 hodin v posluchárně C,
v budově Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové.
Vyučovací hodiny v každý vyučovací den:
1. - 2. vyučovací hodina
3. - 4. vyučovací hodina
5. – 6. vyučovací hodina

9.00 – 10,30
10.45 – 12,15
12.30 – 14,00

Vyučované předměty: chemie - 20 hod., botanika - 12 hod., biologie - 16 hod.
Celkový rozsah kurzu je 48 hodin.
Rozpis termínů konání a předmětů, vyučovaných v jednotlivých termínech:
Vyučovací hodiny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
30. 11. 2019
biologie
biologie
chemie
14. 12. 2019
botanika
chemie
chemie
11. 01. 2020
biologie
botanika
botanika
25. 01. 2020
chemie
chemie
biologie
08. 02. 2020
chemie
botanika
botanika
22. 02. 2020
chemie
biologie
chemie
07. 03. 2020
chemie
botanika
biologie
21. 03. 2020
chemie
biologie
biologie
Cena kurzu:

2.800,- Kč *) (celý kurz = 8 vyučovacích dnů)
*)

Č. účtu:

Cena kurzu v případě pozdějšího nástupu do přípravného kurzu:
nástup od 14. 12. 2019
2.450,- Kč
nástup od 11. 01. 2020
2.100,- Kč
nástup od 25. 01. 2020
1.750,- Kč
nástup od 08. 02. 2020
1.400,- Kč
nástup od 22. 02. 2020
1.050,- Kč
nástup od 07. 03. 2020
700,- Kč
nástup od 21. 03. 2020
350,- Kč

153149607/0300 ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
var.symbol:
65359
specifický symbol: 9999 (u elektronické přihlášky)
prvních šest čísel z rodného čísla uchazeče (u papírové přihlášky)
konst. s.
379
IBAN number:
CZ43 0300 0000 0001 5314 9607
Swift:
CEKOCZPP
K přihlášce je nutno přiložit originál dokladu o zaplacení. Platbu poplatku lze prokázat originálem útržku
poštovní poukázky, který je opatřený razítkem podací pošty, v případě bankovních plateb jsou průkazná
potvrzení o platbě vystavená příslušným peněžním ústavem nebo výpis z účtu. V případě převodu platby
prostřednictvím internetového bankovnictví je nutno doložit k přihlášce doklad, že platba byla peněžním
ústavem provedena (nikoliv pouze, že příkaz k úhradě byl peněžním ústavem přijat).

Absolvování tohoto kurzu nenahrazuje přijetí na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pro přijetí musí absolventi
kurzu ještě splnit podmínky řádného přijímacího řízení.
Ubytování pro účastníky kurzu fakulta nezajišťuje.
Dne 27. listopadu 2019 od 9,00 do 13,00 hod. se bude konat „Den otevřených dveří“. Organizace a program Dne
otevřených dveří bude zveřejněn na www.faf.cuni.cz.
Přihláška je uvedena na https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/

PŘIHLÁŠKA
do přípravného kurzu pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, probíhajícího v
ak.r.2019/2020:
Jméno a příjmení:
..............................................................................................

rodné příjmení:
………......................................

Rodné číslo (10 míst) – je nezbytné z důvodu elektronické evidence
ve Studijním informačním systému:
…................................................................................
Místo narození: ……………………………………………

Stát narození:

……………………………………

Telefon:.............................................

E-mail: …...................................................................

Číslo občanského průkazu (pasu): ………………………………
Adresa: ...........................................................................................................................................PSČ….............................
Škola odkud se hlásí:
................................................................................................................

Předpokládaný rok maturity:
……….............

Pozn.: Uschovejte si rozpis jednotlivých kurzů, k návštěvě kurzů již nebudete vyzýváni zvláštním
dopisem.

........................................................................
podpis
Vyplněnou přihlášku s dokladem o zaplacení zašlete obratem na adresu:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta
studijní oddělení
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
MÍSTO PRO NALEPENÍ ORIGINÁLU DOKLADU O ZAPLACENÍ (případně připojte jako přílohu přihlášky) – doklad
je nezbytnou podmínkou zařazení do tohoto přípravného kurzu:

