Tisztelt Elsőéves Hallgató!

Az elmúlt nyáron

a karra felvett elsőéves hallgatók 47 %o-ának nem sikerült matematikából a félévfolyamán, első

nekifutásra teljesítenie a Matematika

Az ok az

L

tárgyat. Fizikábol ahelyzet hasonló.

esetek tulnyomó többségében nzm az egyéni alkalmatlanság, hanem a közepiskolábőlhozott

matematikai és fizikai ismeretek és készségeknagyon eltérő, sokszor igen alacsony színvonala

A

fenti problémák mérséklésének
szándékával az egyetem 25 tanőrás pregraduális tanfolyamot hirdet a

Rejtő S. Könnyuipari és Környezetmérnöki Karr:a az I. feléwe felvett I. éves (nappalillevelező tagozatos mérnök-

iFoKSZ- szakos) hallgatók

r

észére

MATEMATIKAI ÉsFIztKAI ALAPIsMERETEK
címmel.

Az előadások időpontja: 2018. szeptember 4.

és 8. között

keddtől péntekig l6:00tól 20:00-ig,

szombaton 8:00-tól 12:00-ig.

Az

az

előadásokat

egyetern matematika-

és fizikaoktatói tartják. Áttekintik a közepiskolai tananyag

mindazon fejezeteit, melyek az egyetemi matematika, fizika, mechanika tárgyak sikeres elsajátításához feltétlel:üíl
szÍikségesek, és rámutatnak azot'ra a hiányosságokra, melyek kiktiszöb<ilésével az egyetemi zárthely dolgozatok

kellő szintii megírása |ehetségessé válik.

A tanfolyamot az

elmtrJt évben is sikeresen megrendezttik.

A tanfolyam adatai:
Matematikai ésfizikai alapismeretek (15+l0

A

óra):

Részvételidíj:28 575 Ft (ÁFÁ-val ecyutt).

L) megielölésével jelentkezni

tanfolyamra kar, szak és tagozat (N'

2018. augusztus 17-ig írásban

(e_postán vagy postai levelezőlapon) lehet azalábbi címek valamelyikén:

dr.habil. Zoller Vilmos föiskolai tanár
Óbudai Egyetem

RKK

1034 Budapest, Doberdó út 6.

e-posta: kaszas jriia@rkk.uniobuda.hu
Jelentkezéskor az alábbi adatokat megadását kérjiik: a Résztvevő neve, Neptun-kódja' lakcíme, levelezési címe,

telefonszáma, e-postacíme, továbbá

a Befizetó neve. A számlázási

adatokhoz kérjrik megadni

a Vállalkozás

megnevezését (Számlázási név), Számlázási címét(Székhely) és a Vállalkozás adőszámát.

A

jelentkezetteket szeptember 4-én, kedden l6:00-kor, az első foglalkozáson várjuk az

Ór

ne;to s.

Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (Doberdó út 6.) felemeleti I. előadótermében (Gara-terem)' A jelentkezés
elfogadásáról visszaigazolást nem küldünk.

A tanfolyam diját,28 575 Ft

_ot átutalással

kérjÍikÍizetni a mellékelt szárnlaszámra:

10032000-0029 13s0-01 120008

Kérjiik' hogy

a bankÍ átutalás közleményében a résztvevő nevét, Neptun-kódját és a tanfolyam

050080500 témaszámátfeltiintetni szíveskedjenek. A beÍizetést a Neptun rendszerben ketl majd
véglegesíteni. Ennek módjáról a jelentkezők részletes útmutatást kapnak.

A befizetés igazolásáú az

első foglalkozásra, szeptember 4-ére feltétleniil hozzák magukkal!

Hasznos, ha a résztvevők az összefoglaló középiskolai matematikai és fizikai feladatgytijteményeket is
magukkal hozzák, valamint, ha előzetesen megoldják a mellékelt Matematikai alapismeretek zh.két feladatsorát.

