Mednarodni izpiti
Bralca zanima, kateri mednarodni izpiti obstajajo za potrjevanje znanja za angleški jezik.
Z mednarodnim izpitom potrjujete vaše znanje tujega jezika na določeni zahtevnostni stopnji.
Z opravljenim izpitom ste bolj konkurenčen kandidat za službo ter bolje plačano delovno
mesto. Mnoga podjetja danes zahtevajo od prosilcev za službe potrdilo o obvladovanju
uporabe tujega jezika. Mednarodno priznani dokument, ki ga priznavajo povsod po svetu, je
povsem nekaj drugega kot pa zgolj ocena v šolskem spričevalu ali potrdilo o opravljenem
tečaju.
Za potrjevanje znanja s področja angleškega jezika obstaja veliko izpitov. Za katerega se
boste odločili, je odvisno od vašega predhodnega znanja in vaših potreb. Naj jih nekaj
naštejem:
FCE (First Certificate in English) je izpit, ki ga priznavajo po vsem svetu za vpis na
podiplomski študij, pridobitev štipendije, vpis na tuje univerze, iskanje zaposlitve kot izkaz o
aktivnem znanju angleškega jezika. Sestavljen je iz petih delov (Reading, Writing, Use of
English, Listening, Speaking). Izpit FCE ustreza ravni Sveta Evrope B2 in preverja znanje
angleščine uporabnikov na ravni jezikovne neodvisnosti. Priporočajo od 500 do 600 ur
učenja.
CAE (Certificate in Advanced English) izkazuje višjo stopnjo znanja angleščine in je
primeren za akademski študij in profesionalne potrebe. Enako kot FCE je sestavljen iz petih
delov. Izpit CAE ustreza ravni Sveta Evrope C1.
Oba izpita sta v pristojnosti Univerze Cambridge iz Velike Britanije in v organizaciji
Britanskega sveta.
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mednarodni izpit iz ameriške angleščine,
ki je pogoj za vpis na ameriške in evropske univerze.
Za poslovno angleščino obstajajo trije izpiti Univerze v Cambridgeu, ki se imenujejo BEC
(Bussines English Certificate).
Večina jezikovnih šol se zaveda koristnosti takih izpitov, zato imajo tudi pripravljene
programe na opravljanje izpitov.
Obiščite Svetovalno središče Novo mesto, kjer boste dobili dodatne informacije. Najdete nas
v prostorih RIC-a, na Ljubljanski 28 v Novem mestu. Pokličete lahko na tel. 07/393-45-52,
031-701-191. Delujemo v okviru Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki se financira iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Lahko nas poiščete tudi v
Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Ljudski univerzi Kočevje, v Knjižnici Miklova hiša v Ribnici,
Ljudski knjižnici Metlika in v Občini Žužemberk. Več na www.cvzu-dolenjska.si.

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

