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Přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie,
chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2.
lékařské fakultě

více
Elektronická p?ihláška

P?ípravný kurz
Stále je možné se p?ihlásit!
Stejn? jako v minulých letech prob?hne v první polovin? p?íštího roku p?ípravný kurz k p?ijímacím
zkouškám na naši fakultu pro zájemce z ?ad maturant? 2019, resp. pro uchaze?e o studium v
akademickém roce 2019/2020.
P?ípravný kurz prob?hne ryze e-learningovou formou (tedy „p?es Internet“) bez vaší p?ítomnosti v PrazeMotole. Kurz je proto vhodný pro zájemce o studium na léka?ských fakultách, kte?í se nemohou zú?astnit
prezen?ních kurz?, a to nejen z ?eské republiky, ale i ze zahrani?í, zejména ze Slovenska (výuka probíhá
v ?eštin?). Výuka každého p?edm?tu bude sestávat z 12 lekcí tematicky odpovídajících okruh?m otázek v
p?ijímacím ?ízení. Každá lekce bude trvat 90 minut a její sou?ástí bude studijní materiál a procvi?ovací

test k probranému tématu. B?hem celé lekce bude možno komunikovat s vyu?ujícím prost?ednictvím
diskusního fóra. Opakování látky formou procvi?ovacích test? umožníme na modelových otázkách –
úsp?šnost testu bude automaticky kontrolována a vyhodnocována webovou aplikací, která také bude testy
opakovan? náhodn? generovat. Nultý týden kurzu bude v?nován testování p?ístupu do výukového
systému, návodu k práci s kurzem, vypln?ní profilu uživatele atd. V poslední lekci si budete moci vyzkoušet
p?ijímací zkoušky nane?isto. Vše bude p?ístupné od svého uvedení (studijní materiály minimáln? 24 hodin
p?ed za?átkem lekce, procvi?ovací testy b?hem lekce) po celý zbytek kurzu, v?etn? dvou týdn? mezi
poslední lekcí a p?ijímacími zkouškami.
Kurz zahájíme 28. ledna 2019 (po?átek nultého týdne), vlastní výuka prob?hne od 4. 2. do 17. 4., poté
budou následovat t?i týdny bez výuky (obsahující Velikono?ní pond?lí a svátky 1. a 8. kv?tna), 13. a 15.
kv?tna prob?hnou záv?re?né lekce s p?ijímacím testem na ne?isto. Kurz bude uzav?en 9. ?ervna 2019 –
do té doby budou p?ístupné veškeré materiály a testy.
Každý ú?astník kurzu absolvuje jednu lekci každého p?edm?tu týdn?. Ú?astníci se p?ihlásí do jedné ze
?ty? skupin, které se liší týdenním rozvrhem:
pond?lí
16.45–18.15

pond?lí
18.30–20.00

st?eda
16.45–18.15

st?eda
18.30–20.00
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–
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skupina D

–
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Fy

Po?et ú?astník? v jedné skupin? je omezen.
P?estože výuka v kurzu již za?ala (4. února), stále se m?žete p?ihlásit. Po p?ihlášení a odeslání
kurzovného na fakultní ú?et, prosím, pošlete potvrzení o zaplacení (nikoli jen o zadání platby) na
email – zašleme vám p?ístupové údaje do kurzu. P?ihlásit se m?žete zde.
Po odeslání p?ihlášky bude uchaze?i rezervováno místo ve vybrané skupin? (do napln?ní maximální
kapacity dané skupiny) a sou?asn? mu bude automaticky doru?en e-mail s instrukcemi pro provedení
platby. Cena kurzu je 6 000 K?. Pro platby ze zahrani?í je možno uhradit platbu v EURech, cena byla
stanovena na 235 €. Po p?ijetí platby na ú?et fakulty obdrží uchaze? emailem potvrzení, a následn? i svoje
heslo pro p?ihlášení do kurzu a další instrukce. Pokud platba nedorazí na ú?et 2. LF UK do 10
kalendá?ních dn? od p?ihlášení, rezervace propadne, p?ihláška bude zrušena a uvoln?né místo bude
nabídnuto p?ípadným náhradník?m. Platba bez ?ádné p?ihlášky a bez specifických platebních údaj?
není dostate?ná pro zapsání do kurzu.
Kurz je p?ípravou na písemnou ?ást p?ijímacího ?ízení na 2. léka?ské fakulty Univerzity Karlovy v
oborech biologie, chemie a fyzika, ale v žádném p?ípad? p?ijímací ?ízení nenahrazuje ani není
zárukou p?ijetí na fakultu. V p?ijímacím ?ízení se k ú?asti v kurzu nep?ihlíží.
Pro dotazy ohledn? kurzu je vám k dispozici kontaktní email .
Vydáno: 20. 3. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 2. 2019 / Odpov?dná osoba: Marie Havlová

URL zdroje (upraveno 18. 2. 2019 - 13:37): http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/pripravny-kurz-kprijimacimu-rizeni-z-biologie-chemie-a-fyziky-pro-uchazece-o

