
FRANCOUZŠTINA 
PRO 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY



PROČ SLOŽIT 
ZKOUŠKU
Z FRANCOUZŠTINY 
PRO MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY?

Abyste vynikli na trhu práce.

Aby vám byly svěřeny nové úkoly.

Abyste posílili vztahy s frankofonními partnery.

Diplom z francouzštiny pro mezinárodní vztahy je certifikát Obchodní a 
průmyslové komory v Paříži Ile-de-France, jenž prokazuje vaše dovednosti ve 
francouzském jazyce, a to jak mluveném, tak psaném, v odborném kontextu.

KOMU JE URČEN?
• diplomaté
•úředníci působící v
mezinárodním prostředí
•novináři
•projektoví manažeři
•vedoucí spolupráce

Ať jste student, či odborník, vaše  
jazykové dovednosti jsou ve vašem  
oboru i ve vašem zaměstnání uznány.

Rozšiřte své možnosti tím, že do  
svého životopisu přidáte Diplom z  
odborné francouzštiny pro mezinárodní vztahy

Diplom z odborné francouzštiny pro 
mezinárodní vztahy byl vytvořen ve 
spolupráci s Mezinárodní organizací 
Frankofonie (OIF).

Na jeho tvorbě se podílela Diplomatická 
akademie ve Vídni.

NAŠI PARTNEŘI



VÍCE INFORMACÍ O ZKOUŠCE
2 druhy úkolů

Porozumět informacím a pracovat s nimi
Situační simulace na počítači

Mluvený projev
Živý rozhovor 

Napsat shrnující zprávu
Komentovat údaje o nějaké zemi
Shrnout aktuální události
Uspořádat formální akci
Napsat oficiální prohlášení

Představit misi, projekt
Představit situaci v určité zemi
Získat podporu v terénu
Připravit tematickou prezentaci
Uvést argumenty během jednání

Délka zkoušky
Úrovně Celková 

délka
Porozumět informacím a 

pracovat s nimi
Mluvený 
projev

Nezávislý

Mezinárodní 

vztahy

B1

» 
1h25’

 1h15 min _ 10 min

Mezinárodní 

vztahy

B2

» 
2h15’

 2h _ 15 min

Zkušený
Mezinárodní 

vztahy

 C1

» 
2h15’

 2h _ 15 min

Diplom je vám doživotně k dispozici v online digitálním trezoru.

Obchodní a průmyslová komora Paris Ile-de-France, zastupující 670 000 
společností, je přesvědčena o tom, že francouzština představuje pro 
společnosti zvýšení výkonnosti a pro jedince pak výraznou výhodu na trhu 
práce.

Organizaci Le Français des affaires – French for business svěřuje úkol  
navrhovat testy a udílet diplomy z odborné francouzštiny již od roku 1958.

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA PARIS ILE-DE-FRANCE



Procvičovat své dovednosti online na www.lefrancaisdesaffaires.fr 
kde najdete:
• ukázky testů i s opravami
• praktická cvičení připravená ve spolupráci s        a
• databázi online zdrojů
• mobilní aplikaci                pro Iphone i Android

Docházet do kurzů a připravovat se
Spojte se s nejbližším akreditovaným centrem a zjistěte vše o kurzech 
odborné francouzštiny, které nabízí.

Více informací naleznete na  : www.lefrancaisdesaffaires.fr 
Sledujte nás na

JAK SE ZAPSAT?   
Spojte se přímo s vámi vybraným centrem, kde se dozvíte termíny konání 
zkoušek, ceny a podmínky pro složení zkoušky.
Na stránkách www.lefrancaisdesaffaires.fr naleznete seznam všech našich 
center po celém světě.

JAK SE PŘIPRAVOVAT?

VAŠE CENTRUM


