
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                                           

  
 

Výzva na podávanie prihlášok na jazykové vzdelávanie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach 
(akademický rok 2020/21) 

 
 

 
Cieľ: 
Podpora personálnej infraštruktúry pre kvalitnejšiu jazykovú prípravu zamestnancov na 
jednotlivých pracoviskách UPJŠ v Košiciach s cieľom zvýšiť ich jazykovú kompetenciu 
v anglickom jazyku. 
 
Obdobie realizácie jazykového vzdelávania: 
október 2020 – jún 2021 
  
Minimálne požiadavky pre uchádzačov: 

- zamestnanec pôsobiaci na UPJŠ v Košiciach; 

- minimálna počiatočná dosiahnutá úroveň – A2 podľa Spoločného európskeho 
referenčného rámca pre jazyky (ponúkame Vám možnosť samostatne sa otestovať  
na tomto linku). 

 
Frekvencia a rozsah výučby: 

- 2 vyučovacie hodiny (90 minút) jedenkrát týždenne v popoludňajších hodinách; 

- plánovaný rozsah výučby v akademickom roku 2020/21 (október 2020 – jún 2021) – 
cca 60 vyučovacích hodín na skupinu. 
 

 

Ponúkané kurzy jazykového vzdelávania v anglickom jazyku: 

A2 - English for pre-intermediate users (požadovaná počiatočná úroveň A2, všeobecná 
angličtina zameraná na rozvoj všetkých jazykových zručností – reading, listening, speaking, 
writing), slovenský lektor 

B1 - English for intermediate users (požadovaná počiatočná úroveň B1, všeobecná angličtina 
zameraná na rozvoj všetkých jazykových zručností – reading, listening, speaking, writing 
s dôrazom na precvičovanie komunikačných zručností a porozumenia s rodeným hovorcom) 

B2 - English for upper-intermediate and advanced users (požadovaná počiatočná úroveň B2, 
všeobecná angličtina zameraná na rozvoj všetkých jazykových zručností – reading, listening, 
speaking, writing s dôrazom na precvičovanie komunikačných zručností a porozumenia 
s rodeným hovorcom) 

 
 
 
 
 

 

https://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level?fbclid=IwAR3OEDopri6Jc4JoOZGyosPCOd04xoHF-1wbAw25-M0m05V_QYIA74TZp-M


Vyučovací priestor: 

- výučbové miestnosti FF UPJŠ v areáli Moyzesova 9, prípadne dostupné miestnosti 
areálu Šrobárova 2. 
 

Naplnenosť skupín: 

- spravidla 10 účastníkov na skupinu. 
 
Link na prihlasovací formulár:  online formulár 
 
V prípade vyššieho počtu účastníkov bude zaraďovanie do skupín prebiehať na základe 
rozhodnutí pracovísk UPJŠ. Účastníci budú informovaní mailom. Po ukončení kurzu získajú 
účastníci osvedčenie o jeho absolvovaní pri účasti na minimálne 80% stretnutí. Jazykové 
vzdelávanie bude hradené z projektu UPJŠ v Košiciach na čerpanie finančných prostriedkov na 
podporu opatrení na štrukturálne zmeny. 
 
Termín podania prihlášok: 25.09.2020 
Predpokladaný termín začiatku vzdelávania: október 2020 
Vzdelávanie sa začne prezenčnou formou, pri dodržaní všetkých aktuálne platných opatrení 
ohľadom ochorenia COVID-19. 
 
Administrátor jazykového vzdelávania:  
Mgr. Lukáš Lukačín, PhD., FF UPJŠ, lukas.lukacin@upjs.sk, +421 940 625 830 
 
 

https://forms.gle/TgjvP7qiKNvN5r9L6
mailto:lukas.lukacin@upjs.sk

