Cambridge English
Exams

odrazový můstek k úspěchu

Zaregistruj se ke zkouškám se slevou!
Gymnázium Postupická na základě navázané spolupráce se zkouškovým centrem AKCENT IH Prague umožňuje všem svým studentům využít 5% slevu z ceny zkoušek Cambridge English.
Jak slevu získat?
• zaregistruj se online na www.akcent.cz, sekce online přihláška ke zkoušce
• do poznámky své registrace uveď kód Postupická/sleva 5%
• naše zápisová kancelář ti následně potvrdí slevu a uvede částku k platbě.
Sleva se vztahuje na registraci ke zkouškám všech jazykových úrovní v průběhu celého kalendářního roku. Termíny zkoušek
nalezneš vždy v sekci aktuální termíny.
Co získáš navíc?
• přístupová hesla k e-learningové licenci, která ti umožní
přípravu ke zkoušce na 1 kalendářní měsíc zdarma.
Hesla zasíláme na základě zaplaceného poplatku za zkoušku.
• možnost zkoušky nanečisto, včetně vyhodnocení komponentů
Writing a Speaking, které jsme schopni zajistit přímo v prostorách gymnázia
• možnost krátkých přípravných kurzů
Jaké jsou výhody zkoušek Cambridge English?
• možnost osvobození od závěrečných zkoušek z anglického jazyka (profilová část maturitní zkoušky)
• uznávání certifikátů při přijímacím řízení na českých univerzitách i v zahraničí
• zohlednění certifikátů v průběhu studia (kredity navíc)
• objektivní zhodnocení jazykové úrovně v celosvětovém měřítku
• vstupní úroveň pro program Erasmus
• neomezená platnost certifikátu
• lepší uplatnění na trhu práce

E-learningová
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Kde se zkoušky konají?
AKCENT IH Prague

Bítovská 5, Praha 4

tel.: + 261 109 230

e-mail: exams@akcent.cz

www.akcent.cz

* zkoušky jsme schopni rovněž zajistit v prostorách školy za předpokladu splnění podmínek platných pro výjezdové zkoušky

Krátké přípravné kurzy

Získejte lepší přehled o zkoušce

Procvičte si všechny její části

Ověřte si, co víte

kód

od-do

1 284

AIB22M

17.03.-31.03.

čt

17:15-20:30

FCE

1 344

17:15-20:30 KET

1 284

AIB22P
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Zkoušky zajišťuje
autorizované zkouškové centrum

