telc Deutsch C1 Hochschule
Tato zkouška prověřuje kandidátovy znalosti německého jazyka na vysokoškolské úrovni, požaduje
tedy velmi pokročilou znalost jazyka. Je určena těm, kteří se chystají studovat na vysoké škole
v Německu, a dále těm, kteří již studují či jsou zaměstnáni na akademické půdě a potřebují doložit své
znalosti němčiny. Jsou schopni se spontánně a plynule vyjadřovat. Orientují se v různých jazykových
stylech. Výborně ovládají gramatiku.
Skladba zkoušky:
Skladba je obdobná jako u certifikátu nižších stupňů – část písemná a ústní.
Písemná část trvá 3 hodiny a 10 minut.
Zahrnuje následující části:
√
√
√
√

čtení s porozuměním;
gramatické struktury;
poslech s porozuměním;
písemný projev na základě zvoleného tématu o délce 350 slov (časová dotace 70 minut).

Ústní část trvá cca 16 minut.
Probíhá jako rozhovor, který mezi sebou vedou 2 – 3 kandidáti. Kandidáti se nejprve vzájemně
představí, tato část se nehodnotí.
První část tvoří prezentace. Kandidáti si vzájemně prezentují jimi zvolené téma. Tuto prezentaci druhý
kandidát shrne a položí přednášejícímu kandidátovi doplňující otázky. Následuje diskuze na dané
téma.
Před vlastní zkouškou má každý kandidát jednotlivě čas 20 minut na přípravu.
Při ústní zkoušce je vedle komunikativních schopností hodnocena i výslovnost a intonace.
Bližší informace o hodnocení nejen ústní části obsahuje modelový test, viz odkaz níže.
Zájemci o zkoušku si podají přihlášku na Katedře cizích jazyků Univerzity Jana Amose
Komenského Praha do stanoveného termínu (viz níže).
Kandidátům doporučujeme vyzkoušet si před konáním zkoušky modelový test vydaný pro tyto účely
a seznámit se tak s průběhem a řádem zkoušky. Testy je možné stáhnout viz níže nebo zakoupit
na naší škole, viz Ceník.
Před zahájením zkoušky je nutné předložit průkaz totožnosti. Každý účastník musí mít
obyčejnou tužku, nejlépe 2B nebo HB a dobrou gumu! Při zkoušce je zakázáno používat
slovníky, gramatiky a jiné materiály.
Cena zkoušky: 4.100 Kč *
Ti, kteří zkoušku nesloží, si ji mohou do uplynutí jednoho kalendářního roku zopakovat. Opakuje se
pouze ta část, v níž neobstáli. Kandidát však znovu uhradí plnou cenu.
Kandidát, který se ze závažných důvodů nemohl zkoušky zúčastnit, musí předložit nejpozději do tří
dnů od konání zkoušky písemný doklad s objasněním své absence a doložit ji např. lékařským
potvrzením, soudní výzvou.
Výsledky zkoušky se uchazeč dozví do 4-5 týdnů od jejího konání na Katedře cizích jazyků Univerzity
Jana Amose Komenského Praha nebo v instituci, u níž se ke zkoušce přihlašoval.

*** Test ke stažení a další informace ke zkoušce telc Deutsch C 1 Hochschule naleznete na
http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1hochschule.html#t=2

Termíny zkoušek: telc Deutsch C1 Hochschule
Písemná část
1. 10. - 12.2. 2016

Ústní část

Přihlášky do

10. - 12.2. 2016

4.1. 2016

K písemné části se kandidáti dostaví 15 minut před jejím začátkem do budovy UJAK!

Garant za německý jazyk:
Mgr.Růžena Nováková, E-mail:novakova.ruzena@ujak.cz, tel. 267 199 021
* Poznámka: V případě výrazné změny kurzu eura vůči koruně si UJAK vyhrazuje právo změnit
stanovené ceny.

