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ANGLIA	 TEČAJI	 in	 CERTIFICIRANI	 IZPITI	 ANGLEŠČINE	 -	
SPLOŠNI		POGOJI	
	
	
NAMEN	ANGLIA	TEČAJEV	ANGLEŠČINE	
	
Anglia	tečaji	angleščine	so	namenjeni	osvežitvi	obstoječega	znanja	angleščine	udeleženca	na	
ravneh	znanja	od	A1	do	C2		ter	vodenje	pri	pridobitvi	Anglia	Certifikata*,	skaldnega	s	CEFR	
evropsko	lestvico	in	revidiranega	s	strani	AIM	AWARDS	ENGLAND1.			
	
http://www.anglia.org		
	
NAMEN	ANGLIA	CERTIFICIRANIH	IZPITOV	
	
Sistem	Anglia	Certificiranih	izpitov	omogoča	testiranje	znanja	angleškega	jezika	na	področju	
pisanja,	poslušanja,	branja,	sporazumevanja	in	pridobivanje	mednarodno	veljavnega	ANGLIA	
EXAMINATIONS	dokumenta/		certifikata,	ki	ga	izdaja	Chichester	College	v	Angliji.	
	
POTEK	ANGLIA	TEČAJEV	IN	CERTIFICIRANIH	IZPITOV	
	
Anglia	 tečaji	 angleščine	 potekajo	 v	 heterogenih	 skupinah.	 Anglia	 učitelj	 prilagaja	 program	
tečaja	vsakemu	udeležencu	glede	na	njegovo	stopnjo	predhodnega	znanja.	
	
Program	Anglia	 tečaja	 angleščine	 traja	 10	 srečanj	 po	 dve	 uri,	 skupno	 20	 srečanj.	 Izpit,	 ki	
vključuje	vsa	področja	traja	do	5	ur	–	odvisno	od	zahtevnosti	nivoja.	
	
Anglia	 certificirani	 izpiti	potekajo	po	vnaprej	določenih	datumih,	 ki	 so	objavljeni	na	 spletni	
strani	 www.anglianetwork.eu.	 Datuma	 pisnega	 izpita	 ni	 mogoče	 prestaviti.	 Ustni	 izpiti	 se	
lahko	 izvedejo	 +/-	 3	 dni	 pred	 ali	 po	 roku	 izpita,	 vendar	 tudi	 ta	 datum	 določi	 ANGLIA	 SI	
koodinator	oz.	ustni	ocenjevalec.	
	
PRIJAVE		
	
Prijave	na	Anglia	tečaj	angleščine	se	zbirajo	preko	elektronske	prijavnice,	ki	je	objavljena	na	
spletni	 strani	 Inštituta	 IVIZ:	 https://www.institut-iviz.org/.	 Prijave	 na	 oprvljanje	 Anglia	
certificiranih	 izpitov	 se	 zbirajo	 preko	 elektronske	 prijavnice	 in/ali	 preko	 prijave	 pri	 Anglia	
učitelju,	ki	izvaja	tečaj.		
	
Izpit	je	mogoče	opravljati	tudi	brez	udeležbe	na	tečaju.	V	tem	primeru	je	prijava	mogoča	le	
preko	INŠTITUTA	IVIZ	NA	SPLETNI	STRANI	https://www.institut-iviz.org/.	
	

																																																								
1	Ravni	znanja	Anglia	certifikata	so	skladne	z	uradno	evropsko	CEFR	lestvico.		
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S	podpisano	prijavo	na	Anglia	 Tečaj	 angleščine	 in/ali	 Anglia	 certificiran	 izpit	 se	prijavljeni	
udeleženec	strinja	s	splošnimi	pogoji	Anglia	tečajev	in	certificiranih	izpitov	angleščine	in	se	
zavezuje,	da	bo	v	celoti	poravnal	kotizacijo	tečaja	 in/ali	 izpita	na	način,	kot	 je	dogovorjen	z	
Inštitutom	IVIZ.	
	
KOTIZACIJE		
Glede	na	število	prijavljenih,	znaša	cena	20	urnega	Anglia	tečaja	angleščine:	

• 150,00€	na	udeleženca,	če	je	v	skupini	od	4	do	10	udeležencev	
• 135,00€	na	udeleženca,	če	je	v	skupini	od	11	do	15	udeležencev	
• 95,00€	na	udeleženca,	če	je	v	skupini	od	16	do	20	udeležence	

	
Cena	Anglia	tečaja	vključuje:	program	Anglia	tečaja,	ki	ga	izvaja	Anglia	učitelj,	učni	material	
in	stroške	prijave	
	
Cenik	Anglia	certificiranih	izpitov	po	stopnajh	(Veljaven	od	januarja	2016):	
	

	
Reading,	Writing,	
	
Listening	

Speaking	Tests	
	
Internal	

Speaking	Tests	
	
External	

First	Step	 €	15,50	 €	12,00	 €	21,50	
Junior	 €	22,50	 €	14,50	 €	26,50	
Primary	 €	26,50	 €	16,50	 €	29,50	
Preliminary	 €	32,50	 €	21,50	 €	36,50	
Elementary	 €	42,00	 €	24,50	 €	48,00	
Pre-Intermediate	 €	49,00	 €	26,50	 €	54,00	
Intermediate	 €	62,00	 €	34,50	 €	58,00	
Advanced	 €	71,50	 €	36,50	 €	63,00	
AcCEPT	Proficiency	 €	80,50	 -	 €	66,50	
Masters	 €	97,00	 -	 €	69,50	
	 	 	 	
Practical	Business	 €	48,00	 -	 €	87,00	
Intermediate	BE	 €	59,00	 -	 €	100,00	
Advanced	BE	 €	78,50	 -	 €	107,00	
Proficiency	in	BE	 €	95,00	 -	 €	114,00	
CITE	 €	157,00	 -	 -	
Vir:	www.anglianetwork.eu	
	
Cena	Anglia	izpita	vključuje:	izpitno	polo,	vodenje,	certifikat.		
	
Po	prejeti	 prijavi,	 Inštitut	 IVIZ	posreduje	 račun	 v	 višini	 kotizacije	Anglia	 tečaja	 in/ali	 izpita	
angleščine	na	elektronski	naslov	prijavljenca.	Prijavljenec	poravna	račun	do	roka,	nevednega	
na	računu.	Račun	je	možno	poravnati	tudi	po	vnaprej	dogovorjenih	obrokih.		
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VAROVANJE	PODATKOV		
	
Inštitut	 IVIZ	 se	 zavezuje,	 da	 bo	 osebne	 podatke,	 pridobljene	 s	 prijavnicami	 udeležencev	
uporabljal	 izključno	za	 lastne	potrebe.	Udeleženci,	se	s	prijavo	na	katerokoli	storitev	Anglia	
Network	 Europe,	 ki	 jo	 v	 Sloveniji	 zastopa	 in	 izvaja	 Inštitut	 IVIZ,	 strinjajo	 z	 morebitnim	
fotografiranjem	in	snemanjem	izključno	v	namene	promocije.		
	
ODSTOP	OD	PROGRAMA	ANGLIA	TEČAJ	IN/ALI	CERTIFICIRAN	IZPIT	
	
Udeleženec	lahko	preneha	z	obiskovanjem	tečaja	oziroma	se	odloči,	da	se	kljub	prijavi	ne	bo	
udeležil	izpita,	vendar	brez	povrnitve	plačila.		
	
Nadomestilo	za	izgubljen	certifikat	je	25	EUR.	
	
KONČNE	DOLOČBE		
	
Pridržujemo	 si	 pravico	 do	 spremembe	 ali	 dopolnitve	 splošnih	 pogojev.	 Pridružujemo	 si	
pravico	 do	 manjših	 sprememb	 programa	 storitev	 Anglia	 Network	 Europe	 v	 Sloveniji.	 O	
spremembah	bodo	udeleženci	obveščeni	teden	dni	pred	morebitno	spremembo	programa,	v	
kolikor	bi	te	spremembe	vplivle	na	pogoje,	s	katerimi	so	se	strinjali	ob	prijavi.		
	
	
	

Inštitut	IVIZ	
Januar	2016	

	


