Jak postupovat při výběru cizího jazyka?
Vyberu si z nabídky cizích jazyků
Udělám si rozřazovací test (angličtina, němčina, italština)
http://placement-test.ff.upol.cz
Podle výsledků rozřazovacího testu nebo dle svého uvážení zvolím variantu (každá z variant vždy
v součtu dává 9 kreditů):

angličtina (CJV/AJ), francouzština (CJV/FJ), němčina (CJV/NJ), španělština (CJV/SJ)
vstupní úroveň:

A2

B1

CJ1

CJ5

CJ2

CJ6

B2

CJ3

CJ4
výstupní úroveň:

CJZ1 (B1)

CJZ5 (B1+)

CJZ9 (B2)

_________________________________________________________________________________

Následující jazyky se nevyučují všechny na CJV a nenabízejí se u nich všechny varianty, pro více
informací viz STAG:
arabština (JUD/AJ), dánština (KGN/DJ), italština (CJV/IJ), latina (CJV/LJ), moderní hebrejština
(JUD/MH), nizozemština (NIZ/NIZ), polština (KSO/PJ), ruština (CJV/RJ)

vstupní úroveň:

0-A1

A2

CJ1

CJ5

CJ2

CJ6

B1

CJ3

CJ4
výstupní úroveň:

CJZ1 (A2)

CJZ5 (B1)

CJZ9 (B1+)

Poznámky:


Cizí jazyk si povinně zapisují studenti, kteří mají ve své aprobaci jeden cizí jazyk nebo nemají
ve své aprobaci žádný cizí jazyk.



Ukončení minimálně jednoho cizího jazyka v rámci jazykového modulu zkouškou je povinné.



Zkoušky nižších úrovní (CJZ1 a CJZ5) jsou podmíněny účastí ve výuce a získáním zápočtů.
Zkoušky nejvyšší úrovně (CJZ9) jsou bez povinné účasti ve výuce, CJV však nabízí přípravné
kurzy (např. CJV/EB2 pro angličtinu).



Kurz LJ5 (latina) je určen pro začátečníky, mohou se do něj zapsat studenti všech oborů na
UP v bakalářském i magisterském studiu.



Uznávání certifikátů: po předložení a posouzení mezinárodně platného certifikátu pro zkoušku
nejvyšší úrovně nemusí studenti skládat písemnou část, budou dělat pouze ústní část zkoušky.



Doporučujeme studentům, aby pečlivě zvážili své znalosti a dovednosti a zvolili jazyk a
variantu, které mohou splnit.



V případě dotazů a nejasností doporučujeme nejdříve pečlivě pročíst popisy předmětů a
požadavky na jejich splnění ve STAGu, poté se případně studenti mohou obracet na garanty
předmětů.



S dotazy ohledně zápisu a se žádostmi o navýšení kapacity se studenti mohou obracet na
sekretářku CJV – p. Gabrielu Grulichovou (gabriela.grulichova@upol.cz)

