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 hod.

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

Konverzace v anglickém jazyce
Počet účastníků: maximálně 16 osob
Lektor:
Mgr. Renata Hajslerová
Termíny:
23. 10. 2018 – 26. 2. 2019 vždy v úterý 14:30 – 16:00 hod., celkem 16 lekcí
kurz poběží od 23. 10. do 11. 12. 2018 a následně od 8. 1. do 26. 2. 2019
kurz se nekoná 18. a 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019
Místo konání: budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost č. 501
Cena:
70,- Kč/lekce
Platba:
1 120,- Kč (říjen 2018 – únor 2019)
Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň
roční) v tomto akademickém roce 2018/2019.
Kurz anglické konverzace je zaměřen na upevnění a rozšíření stávajících jazykových znalostí
a dovedností, a to zejména formou mluveného projevu založeného na rozhovorech a diskusích. Dílčím
cílem kurzu je také prohlubování znalostí anglické slovní zásoby a procvičování běžných gramatických
jevů. Součástí kurzu je v omezené míře i psaný projev - např. formou psaní emailů, stručných dopisů,
vzkazů apod. Do kurzu bude krátce zařazena i část věnovaná aktualitám. V oblasti konverzační a
lexikální se kurz zaměřuje na témata běžného života, jakými jsou cestování, doprava, ubytování,
komunikace s cizinci, nakupování, návštěva lékaře a případně i další témata, která budou doplněna
na základě přání a zájmu posluchačů.
Výukové materiály: K dispozici budou kopírované materiály. Není třeba si kupovat učebnici.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Konverzace v anglickém jazyce

Ing. Bc. Hašková Barbora, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Renata Hajslerová, v. r.
garant kurzu

