
 

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU, ako súčasť  Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity                               

v Bratislave (ďalej len “Jazykové centrum“) zabezpečuje kurzy cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, 
španielsky) rôznych úrovní v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom jazykov (Common European 
Framework of Reference for Languages – CEFRL) pre študentov (š), zamestnancov STU (z), a pre ďalších záujemcov. 
(dz).  

Modul FRANCÚZSKY JAZYK 

Profil absolventa MFJ/A1  (40 h  ̶  Začiatočníci / Elementary)      
Absolvent rozumie a používa známe každodenné výrazy a veľmi základné frázy zamerané na uspokojenie potrieb 
konkrétneho typu. Vie predstaviť seba a iných a vie klásť otázky o osobných detailoch a odpovedať na otázky. Napr.               
o tom kde žije, o ľuďoch ktorých pozná alebo o veciach ktoré vlastní. Reaguje jednoduchým spôsobom, ak druhá 
osoba má pomalú a zreteľnú výslovnosť a je pripravená pomáhať. 

Profil absolventa MFJ/A2 (40 h  ̶  Mierne pokročilý / Pre-Intermediate)    
Absolvent rozumie vetám a často používaným výrazom (napr. veľmi základné informácie o sebe a rodine, 
nakupovanie, geografia okolia, zamestnanie). Dokáže komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh, 
vyžadujúcich jednoduchú výmenu informácií o známych a rutinných záležitostiach. Jednoduchými výrazmi vie opísať 
svoje pozadie, aktuálne prostredie a záležitosti súvisiace s aktuálnymi potrebami. Ovláda základnú odbornú 
terminológiu z oblasti technických odborov štúdia.  

Profil absolventa MFJ/B1 (40 h  ̶  Stredne pokročilý / Intermediate)   
Absolvent  dokážem pochopiť hlavné  body jasnej štandardnej reči o známych veciach s ktorými sa pravidelne 
stretáva v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu.  Počas cestovania v krajinách, kde sa hovorí 
daným jazykom, vie riešiť väčšinu situácií. Vie vytvárať jednoduchý spojitý text na témy, ktoré sú mu blízke. Dokážem 
spájať frázy jednoduchým spôsobom, stručne uviesť dôvody a vysvetlenia,  napísať osobné listy. 

Profil absolventa MFJ/B2 (40 Vyšší stupeň stredne pokročilý / Upper intermediate)          
Absolvent získa dostatočný rozsah jazyka na to, aby bol schopný vytvoriť jasné opisy, vyjadriť postoje 
najvšeobecnejším témam.  Dokáže porozumieť dlhšej reči a prednáškam, sledovať zložitú argumentačnú líniu za 
predpokladu, že téma mu nie je dostatočne známa a dodržiavať konverzáciu. Reaguje sčasti súvisle a spontánne tak, 
že pravidelná konverzácia s rodenými cudzincami je často bezproblémová pre obe osoby. Vie vytvoriť zreteľný 
podrobný text o širokej škále tém, vysvetliť pohľad na tematickú vec, uvádzajúc výhody a nevýhody rozličných 
možností. 

Profil absolventa MFJ/C1 (40 h pokročilý (40 h  ̶  Advanced)   
Absolvent rozumie širokej škále náročných, dlhých viet a plne rozpoznáva ich význam. Súvisle a spontánne dokáže 
vyjadriť myšlienky, bez značne zreteľného hľadania výrazov. Pre sociálne, akademické a profesijné účely používa 
jazyk účinne a flexibilne. Na zložité témy vytvára jasný, správne štruktúrovaný a podrobný text, preukazujúc 
kontrolovanú tvorbu a spájanie viet. 
 

Forma záverečnej skúšky 

Teoretická: skúšky sa konajú vždy na záver 

absolvovaného modulu v písomnej a ústnej forme. 
Teoretická časť je aplikovaná v rámci praktickej časti 
skúšky. 

Písomná: Záverečný test s úspešnosťou nad 60%. 
Ústna: na záver formou riadeného rozhovoru. 

Získaný doklad: po úspešnom absolvovaní kurzu 

študent získa osvedčenie.  

Minimálny počet účastníkov: 8 
Termín konania  ̶  Akademický rok 2017/2018 
 zimný semester 02.10.2017 – 03.02.2018 
 letný semester 12.02.2018 – 30.06.2018 

Cena kurzov 
A1 – A2: 119 EUR š, z; 135 EUR dz 

B1 –  B2: 125 EUR š, z; 140 EUR dz 
C1: 150 EUR š, z; dz 

 

Lektorky: Mgr. Stéphanie Gregorová 
 

Miesto konania: Jazykové centrum Inštitútu celoživotného vzdelávania STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. 
Kontakty: e-mail: jazykove.centrum@stuba.sk; mobil: +421 917 669 198 

Prihláška na: www.stuba.sk/sk/pracoviska/institut-celozivotneho-vzdelavania-stu-v-bratislava/jazykove-centrum 

 
 


