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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
katedra romanistiky- oddělení francouzštiny 

 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů r. 2015 
 
 

Studijní program N7313 Překladatelství a tlumočnictví 
Studijní obor: Francouzština pro překladatelskou praxi, NMgr. 
 
 
 

Test z francouzského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
 
Překlad z francouzštiny do češtiny (bez použití slovníku)  100 b 
 
 
 

La France invitée à accueillir 9 127 migrants en de ux ans 

Le Monde | 27.05.2015 à 12h32 • Mis à jour le 27.05.2015 à 14h45  

 

La Commission européenne persiste : elle a présenté, mercredi 27 mai, son plan global sur 

l’immigration, en précisant les quotas de migrants à accueillir par pays. Malgré les réticences 

de certaines capitales et l’hostilité affichée d’autres, elle confirme sa volonté d’assurer une 

répartition de demandeurs d’asile qui séjournent actuellement en Italie et en Grèce. Elle ne 

parle toutefois plus de « quotas » par pays, mais d’une « clé » établie en tenant compte de 

divers critères qui ont fait l’objet d’une pondération : le nombre d’habitants, le produit 

intérieur, le taux de chômage, le nombre de demandes d’asile déjà reçues et le nombre de 

réfugiés déjà accueillis au titre de la protection internationale. 

Après avoir donné des premières estimations le 13 mai, Bruxelles propose la répartition, 

étalée sur deux ans, de 40 000 Syriens et Erythréens, dont 24 000 sont actuellement en Italie 

et 16 000 en Grèce. La France serait censée en accueillir 4 051 venant d’Italie et 2 701 venant 

de Grèce.  

Les 40 000 personnes concernées représentent 40 % du total des migrants arrivés en Italie et 

en Grèce en 2014 et susceptibles de demander l’asile. Le projet de répartition, qui pourrait 
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aussi concerner Malte à l’avenir, s’appuie sur un mécanisme d’urgence prévu dans le traité de 

l’Union Européenne. 

 
 
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/05/27/la-france-invitee-a-accueillir-9-127-
migrants-en-deux-ans_4641559_1654200.html#igARuudg5y8oeduk.99 
 
 
 
 
 
Počet dosažených bodů : .............................................  
 
 
 
 
a) Francouzština pro překladatelskou praxi – prezenční forma, NMgr. 
 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 50 bodů . 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části: A 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 23 
Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 72,7 
Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 15,38 
Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 19.6.2015 
Zpracovala: Julínková Dagmar 
Za správnost: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 


