ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA UČENJA
ANGLEŠČINE

INTERNI IZPIT IZ ANGLEŠČINE 2018/2019
Pedagoška fakulteta, Univerze na Primorskem organizira interni izpit iz znanja angleščine za
diplomante, ki znanja angleškega jezika ne morejo izkazovati z maturitetnim spričevalom
(matura opravljena po letu 1995) z najmanj 4 doseženimi točkami pri predmetu tujega jezika
(angleščina) ali z javno listino, ki jo pridobijo na ustrezni ustanovi (npr. izpit na ravni B2 pri
Državnem izpitnem centru ali mednarodni izpit FCE).
Na preizkus se prijavite s Prijavnico za interni izpit iz angleščine (Priloga 1). Prijavnico
izpolnite, natisnite in podpisano pošljejo na naslov Univerza na Primorskem, Pedagoška
fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, s pripisom »Prijavnica za interni izpit IZP ANJ« do
vključno 7. septembra 2018. Po prejemu prijavnice vam bomo izstavili račun na vaše ime.
Cena izpita znaša 52,10 EUR.
Znesek poravnajte pred pristopom na izpit (dokazilo o plačilu pošljite na naslov fakultete ali v
»scen« obliki na e-poštni naslov: lucka.gregoricbolje@pef.upr.si).
Znesek nakažite na račun Pedagoške fakultete UP: SI56011006000005940; referenca: SI99;
opis: interni izpit iz angleščine za IZP ANJ 2018/2019.

INTERNI IZPITNI ROK ZA PRIJAVO NA IZPIT IZ ANGLEŠČINE ZA KANDIDATE ZA
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA UČENJA
ANGLEŠČINE 2018/2019

1. ROK ZA INTERNI IZPIT:
ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 16.00 na Pedagoški fakulteti UP, Cankarjeva 5, 6000 Koper,
predavalnica P2 (I. nadstropje).

2. ROK ZA INTERNI IZPIT:
ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 16.00 na Pedagoški fakulteti UP, Cankarjeva 5, 6000 Koper,
predavalnica P2 (I. nadstropje).
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OPIS IN POTEK INTERNEGA IZPITA
Interni izpit iz angleščine je na ravni B2 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju.
Sestavljen je iz štirih delov, in sicer slušnega in bralnega razumevanja z rabo jezika ter
pisnega in ustnega sporočanja.
Jezikovne zmožnosti

Čas trajanja

Opis nalog

Delež

Slušno razumevanje

20 min

2 nalogi
Poslušanje različnih vrst besedil.
Naloge vključujejo vprašanja
proste izbire in dopolnjevanje oz.
odgovore na vprašanja.
3 naloge
Branje različnih vrst besedil.
Naloge vključujejo vprašanja
proste izbire, vstavljanje ustreznih
povedi v besedilo, zapolnjevanje
vrzeli v besedilu (ang. cloze test).
1 naloga
Daljši pisni sestavek (200 do 250
besed) na določeno temo.
2 nalogi
Pogovor na osnovi slikovne
iztočnice in vodeni razgovor na
določeno temo.

15%

Bralno razumevanje in 45 min
raba jezika

Pisno sporočanje

60 min

Ustno sporočanje

15 min

30%

30%

25%

Za pozitivno opravljen interni izpit iz angleškega jezika mora kandidat doseči najmanj 45% iz
prvih treh delov (slušno in bralno razumevanje z rabo jezika ter pisno sporočanje) in najmanj
15% iz ustnega dela izpita, skupno 60%.
Za pripravo na izpit priporočamo gradiva za izpit FCE (npr. Annette Capel, Wendy Sharp:
Objective First, Cambridge University Press) in na spletu dosegljive primere oz. pretekle
izpitne pole FCE ali mature (npr. http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/preparation/ ali
http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/anglescina/).

Veliko uspeha!
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Priloga 1: Prijavnico za interni izpit iz angleščine

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine

PRIJAVNICA ZA INTERNI IZPIT IZ ANGLEŠČINE

Ime in priimek: _________________________________________________________
Datum rojstva: ___________________
Davčna številka: __________________
Naslov stalnega bivališča: ________________________________________________
Elektronski naslov za obvestila: ___________________________________________
Telefon (mobitel): _________________________
Izobrazba: _____________________________________________________________
Izpitni rok (obkroži):

1. izpitni rok

2. izpitni rok

Podpis: ______________________

 Cena izpita znaša 52.10 EUR.
Znesek poravnajte pred pristopom na izpit (dokazilo o plačilu pošljite na naslov Univerza na
Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper ali v »scen« obliki na epoštni naslov: lucka.gregoricbolje@pef.upr.si). Znesek nakažite na račun Pedagoške
fakultete UP: SI56011006000005940; referenca: SI99; opis: vstopni izpit za IZP ANJ.
 Kandidati do vključno 7. septembra 2018 pravilno izpolnjeno prijavnico za interni izpit
natisnejo in jo podpisano pošljejo na naslov Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, s pripisom »Prijavnica za interni izpit IZP ANJ«.
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