
DRUH KURZU KURZ   Kč / semestr

španělština
italština
ruština
konverzace s rodilým mluvčím

Kč / semestr
základní cena 4500

základní cena 6750

základní cena 8500

základní cena B2-First (dříve FCE), C1-Advanced (dříve CAE) 9100
snížená cena B2-First, C1-Advanced (studující do 26 let, 
důchodci, na MD nebo RD, na ÚP)

7735

DALŠÍ SLUŽBY PODROBNOSTI Kč
Konzultace k obsahu kurzu - 60 min 

(posluchač kurzu)
2 konzultace za semestr k obsahu navštěvovanéhu kurzu zdarma

Konzultace k obsahu kurzu- 60 min 
(posluchač kurzu)

třetí a další konzultace v semestru k  obsahu navštěvovaného 
kurzu

500

Ostatní konzultace - 60 min (ostatní) 1 hodina (60 min) 500
Odborné konzultace (AJ) - 60 min odborné texty a prezentace, Centrum ak. psaní (CAP) 600

Odborné konzultace (AJ) balíček (4 hodiny), CAP 1800

DALŠÍ SLUŽBY PODROBNOSTI Kč

Konzultace - 60 min (posluchač kurzu) 2 konzultace za semestr zdarma

Konzultace (ostatní) 1 hodina (60 min) 350
Konzultace k odbor. textu v AJ - 

60 min
v rámci Centra akademického psaní (CAP) 600  

Konzultace k odbor. textu v AJ v rámci CAP, balíček (4 hodiny) 2200

7225

Ceník 2022/2023

KURZY - VEŘEJNOST

Kurz 1x týdně (36 vyučovacích 
hodin) snížená cena (-15%): studující do 26 let, osoby na mateřské nebo 

rodičovské dovolené a na úřadu práce (MD/RD/ÚP), důchodci, 
3825

PREZENČNÍ/ONLINE KURZY A KOMBINOVANÉ KURZY

nevratný paušální smluvní poplatek za každý zapsaný semestr 500
Standardní kurzy              

(prezenční i kombinované)

KURZY - ZAMĚSTNANCI AV ČR

Zájmové kurzy            
(zvýhodněné kurzovné za 36 

vyučovacích hodin)
2900

Semi-intenzivní 1x týdně + e-
learning / rozšířené studium (54 

vyučovacích hodin)
snížená cena (-15%): studující do 26 let/MD/RD/ÚP/důchodci 5738

Zkouškové kurzy
(2x týdně, 36 vyučovacích hodin)

Kurz 2x týdně (72 vyučovacích 
hodin) snížená cena  (-15%): studující do 26 let/MD/RD/ÚP/důchodci

Kurzy odb. psaní v AJ, Centrum 
akademického psaní  (45 

vyučovacích hodin)

různé formáty (prezenční/online/kombinované)

blended-learning (převážně asynchronně online s několika 
konzultacemi a setkáními, příp. střídání práce v e-learningové 
platformě Moodle a kontaktních setkání) 

7200

5400

OSTATNÍ SLUŽBY - VEŘEJNOST

OSTATNÍ SLUŽBY - ZAMĚSTNANCI AV ČR

Ostatní kurzy CAP (45 vyučovacích 
hodin)


