MATEMATIKA FELZÁRKÓZTATÓ
Kedves Hallgatónk!
Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézete Matematika és Informatika
Szakcsoportja nevében gratulálunk sikeres egyetemi felvételedhez.
Az elmúlt tanévekben a Karunkra felvételt nyert elsőéves hallgatók igen nagy hányadának
nem sikerült matematikából az első félév követelményeit teljesíteni. Az ok az esetek
túlnyomó többségében nem elsősorban az egyéni alkalmatlanság, hanem a középiskolából
hozott matematikai ismeretek nagyon eltérő, sokszor igen alacsony színvonala. Ezen
probléma mérséklésének szándékával indítjuk Matematika felzárkóztató Tanfolyamunkat
minden I. évfolyamra felvett hallgató részére.
A tanfolyam 20 órás, amely négy alkalommal, alkalmanként 5 tanórában lesz megtartva. A
foglalkozásokon áttekintjük és gyakoroltatjuk a középiskolai matematika tananyag mindazon
fejezeteit, amelyek a Matematika és az arra épülő tárgyak (pl. mechanika) sikeres
elsajátításához feltétlenül szükségesek és rámutatnak azokra a hiányosságokra, amelyek
kiküszöbölésével hallgatóinknak a zárthelyi dolgozatok kellő szintű megírására nyílhat
lehetőségük. Az építészmérnök hallgatók egy, az építőmérnökök kettő, a műszaki menedzser
szakosok pedig négy féléven keresztül tanulnak matematikát. Ezen tárgyak sikeres
elvégzéséhez feltétlenül szükségesek azok az alapok, amelyeket a felzárkóztató során
átismételünk és megtanulunk.
Található egy mintafeladatsor a Matematika és Informatika Szakcsoport honlapján
(http://www3.ymmf.hu/images/tanfolyamok/mafelzark_1718_01/matfelzark_szintfelmero.pdf
http://www3.ymmf.hu/images/tanfolyamok/mafelzark_1718_01/matfelzark_szintfelmero_kulcs
.pdf), ennek megoldásával tesztelhetik tudásukat, ill. a megoldókulcs segítségével
ellenőrizhetik munkájukat. A feladatsor 56% alatti teljesítése esetén a tanfolyam
mindenképpen javasolt a sikeres továbbtanulás érdekében.
A foglalkozások időpontja: 2017. szeptember 4-7. 9.00 -14.00
helyszíne: SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
1146 Bp. Thököly út 74.
Részvételi díj: 35 000,- Ft.
Fizetés: Átutalás (számlaszám: 10032000-00282826-00000000, a megjegyzés rovatban
tüntesse fel a képzés nevét így: MAT).
A tanfolyamra 2017. augusztus 14-ig lehet jelentkezni a részvételi díj befizetésével
(beszkennelt átutalásról szóló igazolás) és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
visszaküldésével. A jelentkezési lapot a következő e-mail címre kérjük visszaküldeni:
Tamasi.Natalia@ybl.szie.hu
Ugyanitt lehet a tanfolyamról informálódni.
A tanfolyamhoz kapcsolódó dokumentumokat (jelentkezési lap, tájékoztató) a kar
honlapjáról tölthetők le: www.ybl.hu.
Egyetemi tanulmányaidhoz sok sikert kíván:
Dr. Bölcskei Attila
a Matematika felzárkóztató tanfolyam vezetője
Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy kevés jelentkező esetén a tanfolyamot nem
indítja el.
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