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MEDNARODNI IZPIT IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA IELTS
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Kandidat zna jezik v celoti operativno uporabljati. Raba angleških
struktur, besed je ustrezna, natančna in tekoča, kaže popolno
razumevanje.
Kandidat zna jezik v celoti operativno uporabljati z občasnimi
nesistematičnimi napakami ali neustrezno rabo posameznih jezikovnih
struktur. Lahko še prihaja do napačnega razumevanja v neznanih
situacijah. Zna dobro kompleksno in podrobno argumentirati.
Kandidat zna jezik operativno uporabljati, čeprav občasno v nekaterih
situacijah še prihaja do netočnosti, neprimerne uporabe jezikovnih
struktur in nesporazumov v sporazumevanju. Običajno zna dobro
uporabljati kompleksne strukture in natančno razume obsežna besedila.
Kljub nekaterim netočnostim, neprimerni uporabi in nesporazumom
kandidat učinkovito uporablja svoje jezikovno znanje. Zna uporabljati in
razume dokaj zapletene jezikovne strukture, zlasti v znanih situacijah.
Kandidat zna jezikovne strukture le delno uporabljati in v večini primerov
razume splošni pomen besed in povedi, čeprav obstaja velika
verjetnost, da bo pri uporabi jezika prihajalo do številnih napak.
Sposoben je obvladovati osnovno komunikacijo na svojem oziroma
znanem področju.
Osnovna usposobljenost kandidata je omejena na znane situacije.
Pogosto ima težave pri razumevanju in izražanju. Ne uporablja
kompleksnega jezika.
Kandidat razume samo splošni pomen besed v zelo znanih situacijah.
Pogosto prihaja do motenj in nerazumevanja v komunikaciji.

Kandidat ima velike težave pri razumevanju govorjene in pisne
angleščine.
Kandidat ni zmožen uporabljati jezika, razen nekaj izoliranih besed.

Non-user
0
Did not attempt
the test

Kandidat ni opravljal izpita ali je bil le prisoten in ni odgovoril na nobeno
vprašanje.
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Opravljen mednarodni izpit IELTS iz angleščine dokazuje določeno raven
jezikovnega znanja in izboljšuje vaše možnosti pri vpisu na tuje univerze, iskanju
zaposlitve doma ali v tujini. Obstajata dve verziji izpita IELTS, in sicer IELTS
ACADEMIC in IELTS GENERAL TRAINING. Veljavnost: 2 leti.

TERMINI MEDNARODNIH IZPITOV IELTS V LETU 2019
Kraj izvedbe: British Council, Ljubljana
Termin
IELTS ACADEMIC

Rok za registracijo
3.03.2019

Datum izpita
14.03.2019

IELTS GENERAL

4.04.2019

11.05.2019

IELTS ACADEMIC

7.05.2019

13.06.2019

IELTS ACADEMIC

30.05.2019

6.07.2019

IELTS GENERAL

30.05.2019

6.07.2019

IELTS ACADEMIC

1.08.2019

7.09.2019

IELTS GENERAL

1.08.2019

7.09.2019

IELTS ACADEMIC

5.09.2019

10.10.2019

IELTS ACADEMIC

3.10.2019

7.11.2019

IELTS GENERAL

3.10.2019

7.11.2019

IELTS ACADEMIC

2.11.2019

7.12.2019

IELTS GENERAL

2.11.2019

7.12.2019

CENIK IZPITOV IELTS
Izpit
IELTS ACADEMIC

Cena
236 EUR

IELTS GENERAL

236 EUR
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MEDNARODNI IZPITI IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA CAMBRIDGE
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Basic user
B1
Independent
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Independent
user
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Proficient user
C2
Proficient user

KEY ENGLISH TEST (KET): kandidat razume in uporablja osnovne fraze in izraze,
razume preprosto pisano angleščino, se predstavi in odgovori na osnovna
vprašanja o sebi, govori z govorci angleščine na osnovni ravni.
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET): kandidat bere preproste učbenike in članke
v angleščini, piše pisma in e-pošto o vsakodnevnih temah, sprejema zapiske o
sestankih, kaže zavest o mnenjih in razpoloženju v govorjeni in pisni angleščini.
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE): kandidat učinkovito komunicira osebno,
izraža mnenja in podaja argumente, spremlja novice, piše jasno, podrobno, ter
izraža mnenja in razlaga prednosti in slabosti različnih vidikov, piše pisma,
poročila, zgodbe in veliko drugih vrst besedila.
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE): kandidat sledi akademskemu
predmetu na univerzitetni ravni, učinkovito komunicira na vodstveni in
strokovni ravni, z zaupanjem sodeluje na srečanjih na delovnem mestu ali
akademskih vajah in seminarjih, se izraža na visokem nivoju.
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE): kandidat lahko študira
zahtevne predmete na najvišji ravni, vključno s podiplomskimi in doktorskimi
programi, se pogaja in učinkovito prepriča na višji vodstveni in strokovni ravni v
mednarodnih poslovnih okoljih, razume glavne zamisli kompleksnih delov
pisanja, govori o kompleksnih ali občutljivih vprašanjih in se samozavestno
ukvarja s težkimi vprašanji.

Opravljen mednarodni izpit CAMBRIDGE iz angleščine dokazuje določeno raven jezikovnega
znanja in velja neomejeno. Izpite CAMBRIDGE priznavajo številne univerze in podjetja po
celem svetu in vam tako odpirajo vrata pri vpisu na tuje univerze ali iskanju zaposlitve v
tujini.
V našem jezikovnem centru izvajamo priprave na vse vrste izpitov CAMBRIDGE, tudi na izpite
iz poslovne angleščine, sam izpit pa se opravlja na poljubnem verificiranem izpitnem centru,
običajno dvakrat letno. Za več informacij pišite na college@euro-lingua.org.

IZPOLNI IN POŠLJI PRIJAVNICO!

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru - št. reg. vpisa I/2668/00 - Identifikacijska št.: 97439002 - Matična št.:
5402077 - Šifra dejavnosti: 85.590, Poslovni račun: Delavska hranilnica d.d., SI56 6100 0001 2071 221, SWIFT HDELSI22

T: +386 (0)2 25 02 605
GSM: +386 (0)31 386 899
F: +386 (0)2 25 02 604
college@euro-lingua.org
www.euro-lingua.org

POGOSTA VPRAŠANJA
Kje lahko opravljam izpit?
IELTS izpit lahko opraviš v izpitnem centru BRITISH COUNCIL Slovenija, v Ljubljani,
CAMBRIDGE izpit pa na kateremkoli poljubnem izpitnem centru doma ali v sosednji
Avstriji ali Hrvaški.
Pa znam dovolj angleško?
Oglasi se pri nas in preveri svoje znanje angleščine z brezplačnim uvrstitvenim testom.
Kaj pa izpitni roki? So že kje objavljeni?
Seveda! Za izpite IELTS klikni sem in si oglej izpitne roke. Za izpitne roke CAMBRIDGE
izpitov pa piši na college@euro-lingua.org in z veseljem ti bomo pomagali.
Do kdaj pa se moram prijaviti?
Vsaj 30 dni pred izpitnim rokom.
Kako pa se sploh prijavim?
Izpolni prijavnico in jo pošlji na college@euro-lingua.org.
Koliko pa stanejo priprave in izpit?
Cene izpitov IELTS so navedene zgoraj, cenik priprav pa je na voljo na tej povezavi. Za
izpite CAMBRIDGE pa piši na college@euro-lingua.org in z veseljem ti bomo pomagali.
Ali me lahko pripravite na katerikoli izpit?
Seveda, piši na college@euro-lingua.org in se dogovori za brezplačno svetovanje.

IZPOLNI IN POŠLJI PRIJAVNICO!

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru - št. reg. vpisa I/2668/00 - Identifikacijska št.: 97439002 - Matična št.:
5402077 - Šifra dejavnosti: 85.590, Poslovni račun: Delavska hranilnica d.d., SI56 6100 0001 2071 221, SWIFT HDELSI22

