Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00
hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V, ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU,
Vám nabízíme kurz:

Francouzský jazyk pro pokročilé
Počet účastníků: maximálně 14 osob
Lektor:
Mgr. Daniela Veškrnová
Termíny:
1. 11. 2017– 28. 2. 2018 vždy ve středu 10:00 – 11:30 hod., celkem 15 lekcí
kurz poběží od 1. 11. do 13. 12. 2017 a následně od 3. 1. do 28. 2. 2018
kurz se nekoná 15. 11. z důvodu nepřítomnosti lektorky, 20. a 27. 12. z důvodu
prázdnin
Místo konání: budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost č. 501
Cena:
70,- Kč/lekce
Platba:
1 050,- Kč (listopad 2017 – únor 2018)
Francouzština, to nejsou jen neoblíbená nepravidelná slovesa, náročná gramatika a záludná výslovnost!
Studovat francouzštinu znamená osvěžit si znalosti o francouzské kultuře a významných osobnostech i jejich
vlivu na naši zemi, poučit se (a možná se přitom i trochu pobavit) o francouzském přístupu k tolik
glorifikované gastronomii i k životu a třeba také získat inspiraci pro poznávací cestu do některé z
frankofonních zemí. To všechno formou čtení krátkých textů, ústního i písemného doplňování cvičení a kvízů,
poslechů a nácviku jednoduchých komunikačních situací ve francouzštině.
Náročnost kurzu: jazyková úroveň A2-B1 (dle Společného evropského jazykového rámce).
Kurz navazuje na výuku realizovanou v loňském akademickém roce, ale je otevřen všem ostatním zájemcům,
kteří si už dříve osvojili základy francouzštiny a chtějí si je oprášit a rozvinout.
Výukové materiály: účastníci je obdrží zdarma v kurzu, není třeba pořizovat si učebnici.

Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň
roční) v tomto akademickém roce 2017/2018.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Francouzský jazyk pro pokročilé
Ing. Bc. Hašková Barbora, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Daniela Veškrnová, v. r.
garant kurzu

