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Chcete se naučit anglicky???  

..... pak se přihlaste na kurz „Úvod do angličtiny 1“….. 

 

Centrum celoživotního vzdělávání ve spolupráci s vyučujícími předmětů oborové angličtiny (Angličtina studovaného oboru 1,2,3) 

pro vás připravilo kurzy Úvod do angličtiny 1 a 2. Kurzy probíhají v zimním a v následujícím letním semestru. 

Cíl kurzu:  Kurz Úvod do angličtiny 1 a na něj navazující kurz Úvod do angličtiny 2 (který bude ve stejném rozsahu probíhat 

v letním semestru) je zaměřen na základní přípravu studentů, kteří neměli na střední škole anglický jazyk. Učivo 

v těchto kurzech je základním předpokladem pro následující studium oborové angličtiny v rámci studia na 

Přírodovědecké fakultě OU a jeho podrobný obsah je v předmětu KIP/UVAN1. 

Výhody: 

 V rámci svého studia musíte absolvovat povinný předmět Angličtina studovaného oboru 3 (předměty Angličtina studovaného 

oboru 1,2, předpokládají minimální znalosti angličtiny v rozsahu kurzů Úvod do angličtiny 1 a 2.). Vyučujícím všech těchto 

předmětů je stejný učitel Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D. z katedry KIP. 

 Tento kurz je možné studovat také distanční a kombinovanou formou přes LMS systém Moodle (velice jednoduchý e-

learning), kde je pro vás připravený výukový materiál, mnoho cvičení a také testů. Prezenční setkání se konají o sobotách, kdy 

mají studenti tutoriály, popř. přes týden vždy po dohodě studentů s vyučujícím. 

 Nemusíte nikam daleko dojíždět. Prezenční i kombinovaná výuka kurzu probíhá přímo v budově PřF OU v budově A. 

 Na termínech prezenčního kurzu se dohodnete s lektorem kurzu tak, aby vám to vyhovovalo. 

 Po úspěšném absolvování tohoto kurzu obdržíte osvědčení a zároveň si můžete požádat o uznání 3 kreditů do kategorie 

výběrových předmětů v rámci svého studia. 

 

Další otázky vám ráda zodpoví: Bc. Simona Polochová:  simona.polochova@osu.cz , 597 09 2116 
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Rozsah kurzu:   prezenční forma - 1 semestr - 40 výukových hodin (výuková hodina = 45´) 

Místo konání:   učebna na PřF OU, 30.dubna 22, Ostrava (bude upřesněno) 

Cena:    2 100,- Kč  

Termín zahájení:   první týden v říjnu 2015 

Termín podání přihlášky:   3.9.2015 

 

 

Těšíme se na Vaši účast!!!! 

 

        Ing. Eva Burianová, Ph.D., v.r. 

            vedoucí Centra CŽV PřF OU 

 

--------   -----------------------------------   ----------------------------------------  --------------------------------------- --- 

Do kurzu Úvod do angličtiny 1 je třeba se přihlásit přes e-přihlášku na stránkách Ostravské univerzity 

http://www.osu.cz/ (stejná e-přihláška jako ke studiu). 

 

Po přihlášení rodným číslem a iniciály zadejte „Podat novou přihlášku“.  

Pro výběr přípravného kurzu: Úvod do angličtiny 1 zadejte: 

Studijní program: CZVA1 

Obor/Kombinace: CZV00008 

Po potvrzení e-přihlášky se zobrazí informace k platbě. 

 

Přihlášku a platbu uskutečněte nejpozději do 3. 9. 2015. 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Bc. Simona Polochová 

simona.polochova@osu.cz , tel: +420 597 09 2116 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Rozsah kurzu:   1 semestr - 40 výukových hodin (výuková hodina = 45´) 

Místo konání:   učebna na PřF OU, 30.dubna 22, Ostrava (bude upřesněno) 

Cena:    2 100,- Kč  

Termín zahájení:   první týden v říjnu 2015 

Termín podání přihlášky:   3.9.2015 

 

Těšíme se na Vaši účast!!!! 

 

        Ing. Eva Burianová, Ph.D., v.r. 

            vedoucí Centra CŽV PřF OU 

 

--------   -----------------------------------   ----------------------------------------  --------------------------------------- ---

-------------- 

 

Do kurzu Úvod do angličtiny 1 je třeba se přihlásit přes e-přihlášku na stránkách Ostravské univerzity 

http://www.osu.cz/ (stejná e-přihláška jako ke studiu). 

 

Po přihlášení rodným číslem a iniciály zadejte „Podat novou přihlášku“.  

Pro výběr přípravného kurzu: Úvod do angličtiny 1 zadejte: 

Studijní program: CZVA1 

Obor/Kombinace: CZV00008 

Po potvrzení e-přihlášky se zobrazí informace k platbě. 

 

Přihlášku a platbu uskutečněte nejpozději do 3. 9. 2015. 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Bc. Simona Polochová 

simona.polochova@osu.cz , tel: +420 597 09 2116 

 

http://www.osu.cz/
mailto:simona.polochova@osu.cz
http://www.osu.cz/
mailto:simona.polochova@osu.cz

