SYSTÉM PRO
VYSTAVOVÁNÍ
CERTIFIKÁTŮ

Jazykové certifikáty a osvědčení
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1. Certifikát o dosažení jazykové úrovně dle Společného evropského
referenčního rámce (SERR)
Po úspěšném absolvování veřejného kurzu obdrží absolvent na vyžádání certifikát/potvrzení.
Podmínky:
•
•

min. 60 % docházky v kurzu
min. 60 % úspěšnost v závěrečném testu v cílové jazykové úrovni dle SERR

Vystavení osvědčení:: Osvědčení Vám bude zasláno na vyžádání do Vašeho emailu (sken s originálním podpisem) ,
případně si jej můžete vyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy.

2. Osvědčení o absolvování denního pomaturitního/intenzivního
jazykového kurzu
Po úspěšném absolvování pomaturitního kurzu obdrží absolvent osvědčení.
Podmínky:
•
•
•

min. 80 % docházky v kurzu
min. 60 % úspěšnost v semestrálním a v závěrečném testu (ze všech 4.částí výuky – G1, G2, K, R) – dané
kompletním elektronickým bodovacím systémem, do kterého má přístup každý student na základě svého
unikátního přístupového kódu
splnění minimálních požadavků průběžného hodnocení daných algoritmem elektronického bodovacího
systému dle bližších podrobných podmínek (viz manuál bodovacího systému a studijní plán)

Vystavení osvědčení:
Osvědčení bude zasláno doporučenou poštou na uvedenou kontaktní adresu na základě odevzdání kompletně
vyplněného indexu, případně si jej můžete vyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy.

3. Mezinárodní certifikát IES (International Education Society, London)
Po úspěšném absolvování pomaturitního kurzu nebo odborných kvalifikací může absolvent na
základě žádosti získat mezinárodní certifikát IES .
Podmínky: viz výše 1. resp. 2. a dále vyplnění speciální žádosti a úhrada požadovaného poplatku.
•

všechny programy BOHEMIA INSTITUTu jsou certifikovány mezinárodní akreditační společností IES
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•

úspěšní absolventi mohou požádat o vystavení tohoto certifikátu v několika světových jazycích.

Vystavení osvědčení:
Osvědčení bude zasláno doporučenou poštou na uvedenou kontaktní adresu uvedenou na žádosti a to
v požadovaných jazykových mutacích, případně si jej můžete vyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy.

4. Státní zkouška , eurocertifikát TELC či mezinárodní jazykový certifikát
Po absolvování pomaturitního kurzu nebo veřejných jazykových kurzů, případně i individuálního
nebo firemního kurzu může absolvent skládat dle své volby státní či mezinárodní jazykové
zkoušky.
Podmínky:
•

BOHEMIA INSTITUT zajišťuje poradenství, realizaci konzultací, předtestů a také administraci vybraných
jazykových zkoušek (spolupráce s UJAK- zkoušky TELC, spolupráce se Školou hl.m. Prahy – státní zkoušky,
spolupráce s The British Council – zkoušky PET, FCE, CAE, spolupráce s Goethe Institutem – zkoušky ZD,
ZMP, spolupráce s GTS Global- zkoušky TOEIC, TOEIC Bridge, …)

Vystavení certifikátu:
•
•

Tyto certifikáty jsou placené, resp. platíte zkoušku, která ověřuje vaši jazykovou znalost
Příslušné instituce zasílají certifikáty buď přímo nebo prostřednictvím BOHEMIA INSTITUTU

5. Osvědčení o kvalifikaci s akreditací MŠMT:
Po úspěšném absolvování akreditované rekvalifikace Management, Obsluha PC,…získává úspěšný
absolvent osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností.
Podmínky:
•
•
•

min. 70 % docházky v kurzu nebo dohoda o individuálním studijním plánu
úspěšná realizace zkoušek, klasifikovaných zápočtů nebo zápočtů z povinných modulů základního studijního
bloku akreditovaného programu
splnění minimálních požadavků průběžného hodnocení daných studijním plánem

Vystavení osvědčení:
Osvědčení bude zasláno doporučenou poštou na uvedenou kontaktní adresu na základě odevzdání kompletně
vyplněného indexu, případně si jej můžete vyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy.

