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Po úspěšnémabsolvování veřejného kurzu obdžíabsolvent na vyžádání certifikáVpotvzení.
Podmínlryl

.
o

min. 60
min. 60

o/o

o/o

docházky v kuzu
úspěšnost v závěrečném testu v cílovéjazykové úrovni dle SERR

Vystavení osvědčení:iOsvědčení Vám bude zasláno na vyžádání do Vašeho emailu (sken s originálním podpisem)
případně sijej můžetevyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy.
'

Po úspěšnémabsolvování pomaturitního

kuzu obdňí absolvent osvědčení'

Podmínky:

o
o
.

min. B0 o/o docházky v kuzu
R) - dané
min. 60 o/o úspěšnost v semestrálním a v závěrečném testu (ze všech 4.částívyuky _ GL, G2,
přístup
na
základě
svého
má
každý
student
do
Kerého
kompletním eleKroniclcým bodovacím systémem,
přístupového
kódu
unikátního
splnění minimálních požadavků průběžnéhohodnocení daných algoritmem elektronického bodovacího
systému dle bližšíchpodrobných podmínek (viz manuál bodovacího systému a stud|ní plán)

(

Vystavení osvědčení:,;
osvfučeníbude zasláno doporučenou poštou na uvedenou kontaktní adresu na základě odevzdání kompletně
vyplněného indexu, případně sijej můžetevyzvednout v ]istinné podobě v kanceláří školy.

Po úspěšnémabsolvování pomaturitního kuzu nebo odborných kvalifikací můžeabsolvent na
základě žádosti získat mez|národní certifikát IEs .
Podmínky: viz ýše 1. resp. 2. a dále vyplnění speciálnížádosti a útrraaa požadovaného poplatku.

o

všechnY programy BOHEMIA INSTITUTu jsou certifikovány mezinárodní akreditačníspolečností IEs

,

.
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úspěšníabsolventi mohou požádat o vystavení tohoto certifikátu v několika světovýctr jazycích.

Vystavení osvědčeni:
osvědčení bude zasláno doporučenou poštou na uvedenou kontaktníadresu uvedenou na žádosti a to
v požadovaných jazykových mutacích, případně sijej můžetevyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy:

4. Státní zkouška ' euroceftifikát TELC či mezinárodní jazykov'ý ceftifikát
Po absolvování pomaturitního kuzu nebo veřejných jazykových kuaů, případně i individuálního
nebo firemního kuzu můžeabsolvent skládat dle své volby státní či mezlnárodní jazykové
zkoušky.
Podmínky:

o

BOHEMIA INSTITUT zajišťujeporadenstvi realizaci konzultací, předtestů a také administraci vybraných
jazykových zkoušek (spolupráce s UJAK- zkoušky TELC, spolupráce se Škobuhl.m. Prahy - státní zkoušky,
spolupráce s The British Council - zkoušky PET, FcE, CAE, spolupráce s Goethe Institutem - zkoušky ZD,
ZMP, spolupráce s GTS Global- zkoušky ToEIc, ToEIc Brir1ge, ...)

Vystavení ceftifikátu:

.
.

Tyto certífikáty jsou placené' resp. platÍte zkoušku, Kerá ověřuje vaši jazykovou znalost

Příslušnéinstituce zasílají certifikáý bud' přímo nebo prostřednictvím BOHEMIA INSTITUTU

5. osvědčenío

lolalifikaci s akreditací MšMT:

Po úspěšnémabsolvování akreditované rekvalifikace Management' obsluha PC,...získává úspěšný
absolvent osvědčení o kvallfikaci s celostátní platností.
Podmínky:

o
.
.

min. 70 o/o docházky v kuzu nebo dohoda o individuálním studijním plánu
úspěšná realizace zkouše( klasifikovaných zápočtůnebo zápočtů z povinných modulů základního studijního
bloku akreditovaného programu
splnění minimálních požadavků průběžnéhohodnocení daných studijním plánem

Vystavení osvědčení:
osvědčení bude zasláno doporučenou poštou na uvedenou kontaktníadresu na základě odevzdání kompletně
vyplněného indexu, případně sijej můžetevyzvednout v listinné podobě v kanceláři školy'

Y Pra2e,2.,9.20t3
Ing.Eva Mocová
ředitelka

