Směrnice rektora 1/2015 (aktualizovaná směrnice rektora 2/2011)

Směrnice rektora k uznávání studijních povinností z předchozího studia
Uznávání zkoušek na základě standardizovaných certifikátů
Zkoušku je možné uznat (prominout) na základě žádosti posluchače, pokud posluchač předloží certifikát o
složení zkoušky CAE/A-C ne starší než 4 roky (v době začátku studia na AKCENT College s.r.o.). Zkouška
CPE/A-C bude uznána bez ohledu na rok složení. V případě uznání zkoušky bude posluchači přidělena
známka podle níže uvedené tabulky.
Pokud posluchač předloží platný certifikát (tj. zpravidla ne starší než 2 roky – podle podmínek příslušné
zkoušky) o vykonání jiné mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na úrovni C1 a vyšší (např. City and
Guilds, IELTS, TOEFL apod.), na základě předloženého popisu obsahu a hodnocení příslušné zkoušky bude
výsledná známka přidělena v souladu s deklarovanou úrovní ERR a tabulkou.
Pokud je posluchači zkouška uznána, nemusí se účastnit výuky. Pokud se rozhodne výuky účastnit, platí
pro něj (v součinnosti s vyučujícím) podmínky stanovené v požadavcích příslušného kurzu (učebnice,
docházka, domácí práce apod.), aby byl zajištěn hladký průběh výuky pro všechny členy studijní skupiny
podle stanoveného sylabu příslušného kurzu.
Certifikáty ze zkoušek nižší úrovně pokročilosti (B2+ a nižší) uznány nebudou, vzhledem k tomu, že
požadovaná úroveň v závěru studijního programu je C1.

Hodnocení závěrečné zkoušky z angličtiny – jazyková cvičení
Tabulka a poznámky pod ní platí pro závěrečnou zkoušku v prezenčním a kombinovaném
bakalářském studiu v 6. semestru pro první ročníky nastupující v akademickém roce 2013/2014.
Typ zkoušky /
testu a výsledek

Celkový výsledek

CPE/A-C

60-100%

Známka podle
ECTS

Číselné
vyjádření

A

1

C2
C1+

90-100%∗
CAE/A∗

Úroveň ERR

86-89%∗

B

1,5

80-85%

C

2

CAE/B

74-79%

D

2,5

CAE/C

70-73%

E

3

C1

C1

∗ Pokud posluchač předloží oficiální certifikát CAE/A, bude mu přidělena známka stupně A. K rozdělení
pásma do dvou známek bude přihlédnuto pouze v interním závěrečném testu (CAE mock test) – viz níže.
Procentuální hodnocení uvedené v tabulce je odvozeno z oficiálního hodnocení Cambridge ESOL: Certificate
of Proficiency in English – CPE, Certificate of Advanced English – CAE.

www.akcentcollege.cz

Ostatní jazyky – předmět Cizí jazyk

Předpokládaná úroveň na konci 5. semestru je B1 podle ERR. Pokud student požádá o prominutí
docházky a zkoušky, musí doložit jazykovou úroveň předložením platného certifikátu o vykonání
standardizované zkoušky v cizím jazyce na úrovni B1 nebo vyšší.
Student může předložit takový certifikát nejpozději do konce 5. semestru.
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