JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Z FRANCUZŠTINY

DALF a DELF
Diplomy DELF (Diplôme d´études en langue française) a DALF (Diplôme approfondi de
langue française) jsou diplomy vydávané francouzským ministerstvem školství. Jsou platné
po celém světě a po celý váš život.
Zkoušku je možné složit v šesti stupních, které kopírují rozdělení dle společného referenčního
rámce pro jazyky EU.
Seznam nabízených zkoušek:
DELF A1 - Diplom élementaire de langue francaise A1, cena 700,- Kč
DELF A2 - Diplom élementaire de langue francaise A2, cena 1000,- Kč
DELF B1 - Diplom élementaire de langue francaise B1, cena 1500,- Kč
DELF B2 - Diplom élementaire de langue francaise B2, cena 1800,- Kč
DALF C1 - Diplome approfondi de langue francaise C1, cena 2200,- Kč
DALF C2 - Diplome approfondi de langue francaise C2, cena 2800,- Kč
Termíny zkoušek:
Duben 2009 - DELF Junior:
zápisy: 23. - 27. 3. 2009, zkoušky: 21. - 24. 4. 2009
Červen 2009:
zápisy: 18. - 25.5. 2009, zkoušky: 22. - 26. 6. 2009
Zkoušky probíhají většinou dvakrát ročně. V České republice je můžete složit ve
Francouzském institutu v Praze či jedné z poboček Francouzské aliance
(www.alliancefrancaise.cz).

The European Language Certificates
TELC jsou nabízeny ve čtyřech stupních a jsou uznávány všemi státy Evropské unie.
Organizuje je německá společnost Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (WTG) z Frankfurtu
nad Mohanem. Eurocertifikáty jsou nabízeny ve čtyřech stupních dle společného referenčního
rámce pro jazyky Rady Evropy a v 11 jazycích.
Zkouška
Français A2

uzávěrka přihlášek písemná část
1.4.
13.-14. 6.
9.10.
28.-29.11.

ústní část
13.-14. 6.
28.-29.11.

Cena (Kč)
2200,-

Français B1

1.4.
9.10.

13.-14.6.
28.-29.11.

13.-14.6.
28.-29.11.

2600,-

Français B2

1.4.
9.10.

13.-14.6.
28.-29.11.

13.-14.6.
28.-29.11.

3000,-

Více informací včetně cen modelových testů na: http://www.ujak.cz/data/telc_info.pdf

Státní jazyková zkouška
SJZ je pro každého zaměstnavatele v ČR, důkazem o výborné jazykové vybavenosti adepta na
pracovní místo, které ji vyžaduje.
V současnosti existují 3 úrovně státních jazykových zkoušek (SJZ): základní (B2), všeobecná
(C1) a speciální (C2), přičemž u speciální jazykové zkoušky rozlišujeme zaměření na
překlady a tlumočení. Speciální jazyková zkouška se koná vždy na podzim, ne však každý
rok.
Státní jazyková zkouška základní
Termín: 16.05.2009
Kč 2800,Státní jazyková zkouška všeobecná
Termín: 23.05.2009
Kč 3300,Více informací na: www.sjs.cz

Další zkoušky
TCF je test z francouzského jazyka stanovený Ministerstvem školství, vysokého vzdělání a
výzkumu.
TCF (Test de Connaissances du Français) je test jazykové úrovně v obecné francouzštině a je
určen nefrankofonním zájemcům, kteří si potřebují nechat ověřit a uznat své znalosti
francouzštiny jednoduše, přesně a rychle, ať již z důvodů pracovních, studijních nebo
osobních.
Více na: http://www.ifp.cz/spip.php?rubrique255
TEF je sestaven Pařížskou obchodní a průmyslovou komorou. „Test d‘ évaluation de
Français (TEF) vám umožní otestovat vaše znalosti a schopnosti z všeobecné francouzštiny (v
porozumění a vyjadřování se).
Tento test je mezinárodní referenční pomůckou ať k pracovním či studijním příležitostem
nebo k stěhování do frankofonní země.
 Vyšší studia ve Francii
 Stěhování se do Kanady
 Stěhování se do Quebeku
TEF je potřebný také v akademických institucích nefrankofonních zemí (školy, univerzity) a
také v centrech jazykového vzdělávání, která nabízí kurzy francouzštiny pro cizince.
Více na: http://www.ifp.cz/spip.php?rubrique255
Diplomy profesně zaměřené francouzštiny
Francouzský institut v Praze nabízí udělat si zkoušky Pařížské obchodní a průmyslové
komory CCIP v odvětví obchodu, práva, zdravotnictví, hotelnictví a cestovního ruchu a
francouzštiny v sekretariátu.
Nabízené zkoušky:
 Diplom obchodní francouzštiny, 1. stupeň (DFA 1)
 Certifikát právnické francouzštiny (CFJ)
 Diplom lékařské francouzštiny (DFM)
 Certifikát cestovního ruchu a hotelnictví (CFTH)
 Certifikát francouzštiny v sekretariátu (CFS)
Více na: http://www.ifp.cz/spip.php?rubrique255
Více informací na:
http://www.jazykovezkousky.cz/
http://www.ciep.fr/en/delfdalf/index.php
http://www.ifp.cz/article.php3?id_article=306
http://www.telc.net/
http://www.delfcz.net

