VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA FEKT VUT V BRNĚ
V AKADEMICKÉM ROCE 2018/19
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
kombinovaná forma
Jazykové předměty jsou zařazeny do skupiny volitelných předmětů ve všech nových studijních
programech BKC-EKT, BKC-MET, BKC-TLI a do volitelných všeobecně vzdělávacích (VVV)
předmětů oborech dobíhajícího studijního programu EEKR-BK, IBEP-TZ .
Výuka angličtiny pro studenty kombinované formy studia
Povinností studentů je složit do konce bakalářského studia dvě zkoušky z jazyka anglického:
zkoušku z předmětu Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2 a zkoušku z předmětu
Angličtina pro elektrotechnické inženýrství.
Předměty jsou jednosemestrální a každý předmět je zakončený zkouškou za 2 kredity.
Studenti prvního ročníku mají možnost skládat zkoušku z anglického jazyka po elektronickém
zápisu do informačního systému VUT (dále jen IS VUT) nejdříve v letním semestru aktuálního
akademického roku, a to v jednom semestru jeden předmět v pořadí Angličtina pro bakaláře středně pokročilí 2, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství.
Poznámka:
Výuka uvedených předmětů není pro kombinovanou formu rozvrhována. Student se ke
zkoušce připraví buď individuálně formou samostudia, nebo může – po předchozí domluvě
s konkrétním vyučujícím na UJAZ a pokud to bude kapacita umožňovat – navštěvovat výuku výše
uvedených předmětů (stejné názvy) společně se studenty prezenčního studia (v pracovní dny, podle
daného rozvrhu).
Zkoušky je možné vykonat ve zkouškovém období zimního i letního semestru. Termíny konání
zkoušek se zveřejňují v IS VUT.

INFORMACE O POVINNÝCH ZKOUŠKÁCH Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Zkouška z předmětu Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2 se opírá o druhou polovinu
učebnice Keith Harding and Alastair Lane: International Express Intermediate, Third Edition,
Student´s Book, (Units 6-10), Oxford University Press.
Součástí obsahu předmětu je práce s odbornými texty, podrobné informace viz karta předmětu v IS
VUT. Elektronické opory pro tento předmět, které byly vytvořeny pro práci s odbornými texty a
pro jednotlivé lekce učebnice International Express Intermediate (odborné texty, procvičování
gramatiky a slovní zásoby, domácí úkoly), jsou umístěny na kartě předmětu v IS VUT.

Obsah zkoušky:
1. Test z gramatiky a slovní zásoby, které jsou obsaženy ve výše uvedených lekcích učebnice
International Express Intermediate (bez použití slovníku).
2. Poslech s porozuměním.
3. Čtení s porozuměním (vypracování úkolů na základě četby neznámého odborného textu s
použitím slovníku).

Zkouška z předmětu Angličtina pro elektrotechnické inženýrství se opírá o učebnici Mark
Ibbotson: Cambridge English for Engineering, CUP a o skripta Study Materials for English for
Electrical Engineering, které jsou umístěny spolu s dalšími elektronickými oporami v IS VUT na
kartě předmětu. Zde naleznete další podrobné informace o zkoušce. Elektronické opory pro předmět
KAEI, především skripta Study Materials for English for Electrical Engineering, obsahují vedle
odborných textů z elektroinženýrství také různé typy cvičení včetně poslechových a pro studenty
může být přínosné i to, že rovněž obsahují příklady všech čtyř částí, které tvoří závěrečnou zkoušku
z předmětu.
Obsah zkoušky:
1. Test zaměřený na znalost odborné slovní zásoby z výše uvedené učebnice a skript. Test má
formu výběru správné odpovědi ze čtyř možností a při tomto testu není možné používat slovník.
2. Doplňování chybějících slov do kratšího technického textu bez použití slovníku.
3. Práce s delším neznámým technickým textem při pomoci slovníku.
4. Poslech s porozuměním.
UZNÁNÍ ZKOUŠEK Z PŘEDMĚTŮ ANGLICKÉHO JAZYKA
Místo předmětu Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2 je studentům možné uznat Státní
jazykovou zkoušku všeobecnou z angličtiny a mezinárodní zkoušky First Certificate in English
(FCE), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE).
Výše uvedené zkoušky je možné uznat, pokud od jejich absolvování neuplynulo více než 5 let.
Uznání zkoušky se řídí vyhláškou FEKT Uznávání absolvovaných předmětů v platném znění.
Přílohou k elektronické žádosti o uznání předmětu musí být úředně ověřené osvědčení o vykonané
zkoušce, které student doručí na studijní oddělení FEKT, Technická 10, Brno, nejpozději do 10.
srpna před zahájením akademického roku.
Vzhledem k odbornému obsahu předmětu Angličtina pro elektrotechnické inženýrství není možné
místo něj uznat žádnou jinou jazykovou zkoušku. Výjimkou jsou studenti, kteří budou
v akademickém roce 2018/19 absolvovat výjezd na zahraniční univerzitu v rámci projektu
Erasmus. Pokud student během svého studijního pobytu absolvuje na zahraniční univerzitě
předmět odborného anglického jazyka, který svojí náplní odpovídá obsahu předmětu Angličtina
pro elektrotechnické inženýrství a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako

ekvivalent uvedeného předmětu za předpokladu splnění požadavků uvedených ve vyhlášce
FEKT Uznávání absolvovaných předmětů.
Ověření znalostí angličtiny na úrovni B2 pro výjezd studentů na zahraniční univerzitu
v rámci projektu Erasmus
Studenti, kteří budou v akademickém roce 2018/19 žádat o výjezd na zahraniční univerzitu v rámci
projektu Erasmus, potřebují pro svůj výjezd znalost anglického jazyka na úrovni B2 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (gramatická kompetence, lexikální kompetence, práce s
textem). Ověření těchto znalostí bude provedeno formou písemné zkoušky, která se bude konat
v lednu roku 2019 na Ústavu jazyků FEKT VUT. Přesný termín zkoušky bude vyhlášen v prosinci
roku 2018.
Ti studenti, kteří vlastní mezinárodní certifikát na úrovni B2 a vyšší, přiloží tento certifikát k žádosti
o výjezd a výše uvedené zkoušky se neúčastní.

V Brně dne 21. 8. 2018

Ing. Martin Jílek
vedoucí Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně

