
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta elektrotechnická
Katedra jazyků
Zikova 2, 166 27  Praha 6, 

 

 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková 
zkouška, která umožňuje studentům prokázat jazykové schopnosti při žádosti o studium na 
zahraničních školách. Kurz zlepší jazykové dovednos
studenty s formální stránkou zkoušky, a 
ohodnocen 4 kredity, což předpokládá 3 hodiny domácí přípravy týdně. 
 
Následné vykonání zkoušky TOEFL minimálně na 10
období je podmínkou pro udělení zápočtu.
USD. Je možno ji vykonat v testovacích centrech v
zveřejňovány na http://www.ets.org/toefl
 
Podmínky přihlášení (stačí splnit kteroukoliv z

• více než 80 bodů z rozřazovacího testu pořádaného katedrou jazyků při zápise

• více než 80 bodů z rozřazovacíh
 období (kontaktuje garanta).

• absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT

• certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2 
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Přípravný kurz TOEFL 

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková 
zkouška, která umožňuje studentům prokázat jazykové schopnosti při žádosti o studium na 
zahraničních školách. Kurz zlepší jazykové dovednosti s ohledem na charakter zkoušky, seznámí 

formální stránkou zkoušky, a poskytne strategie pro vykonání testu.
ohodnocen 4 kredity, což předpokládá 3 hodiny domácí přípravy týdně.  

Následné vykonání zkoušky TOEFL minimálně na 100 bodů (úroveň B2) do konce letního zkouškového 
období je podmínkou pro udělení zápočtu. Zkouška není součástí kurzu a je zpoplatněna částkou 240 
USD. Je možno ji vykonat v testovacích centrech v Praze a Ostravě. Termíny zkoušek jsou 

http://www.ets.org/toefl. Platnost zkoušky je 2 roky. 

stačí splnit kteroukoliv z podmínek): 

více než 80 bodů z rozřazovacího testu pořádaného katedrou jazyků při zápise

rozřazovacího testu v náhradním termínu v zimním zkouškovém
období (kontaktuje garanta). 

absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT

certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2 

Vypracovala

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková 
zkouška, která umožňuje studentům prokázat jazykové schopnosti při žádosti o studium na 

ohledem na charakter zkoušky, seznámí 
testu. Tento předmět je 

0 bodů (úroveň B2) do konce letního zkouškového 
Zkouška není součástí kurzu a je zpoplatněna částkou 240 

Praze a Ostravě. Termíny zkoušek jsou 

více než 80 bodů z rozřazovacího testu pořádaného katedrou jazyků při zápise 

zimním zkouškovém 

absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT 

certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2  

Vypracovala: Mgr. P. Péterová  


