
Čo je A Level a BTEC (Business and Technology Education Council)  

Obidva termíny sa vzťahujú na posledné 2 maturitné ročníky strednej školy. Po ich úspešnom 

absolvovaní sú študenti pripravení na ďalšie štúdium na univerzitách. 

A Levels štúdium je  zamerané viac na akademickú stránku predmetu. A Levels štúdium 

ponúka tradičnejšie predmety ako napr. angličtina, matematika, dejepis a pod. 

Štúdium BTEC je zamerané viac na  odbornejšiu a praktickejšiu stránku predmetu. V ponuke 

je veľa netradičných predmetov vrátane ekonomických štúdií, informačných technológií, 

cestovného ruchu a pod.  

BTEC je výhodnejšia a úžitočnejšia voľba pre študentov, ktorí vedia čo chcú ďalej študovať, 

čomu sa budú v živote venovať, pretože od prvej hodiny začínajú získavať skutočné 

zručnosti, potrebné v budúcej kariére. 

Na konci A Level štúdia sú  študenti podrobení náročným skúškam  a po ich úspešnom 

absolvovaní sú pripravení na ďalšie štúdium na univerzitách. 

Počas BTEC štúdia sú študenti neustále hodnotení na základe ich práce na hodinách 

a v praktických projektoch, nerobia záverečné skúšky. 

Hodnotenie v programoch 

A Levels predmety sú hodnotené od A* po E. 

BTEC predmety sú hodnotené s Pass, Merit a Distinction 

Univerzity neuprednostňujú A Levels pred BTEC. Akceptujú ich ako rovnocenné.  

A Levels a slovenské školy 

Náš 3. ročník 4-ročnej strednej školy je ekvivalentom tkzv. AS Levels  

Náš 4. ročník 4-ročnej strednej školy je ekvivalentom tkzv. A Levels  

Predmety na úrovni AS Level sa študujú jeden rok a na konci roka sa z nich robí skúška.  

Predmety na úrovni A Level sa študujú dva roky a na konci 2. roka sa z nich robí skúška.  

BTEC Levels a slovenské školy 

BTEC 1. a 2. Level sú ekvivalentom nášho 1. a 2. ročníka 4-ročnej strednej školy. BTEC 1. 

Level získavajú študenti s horším prospechom a BTEC 2. Level študenti s výborným 

prospechom. 

BTEC 3. level je ekvivalent nášho 3. a 4. ročníka 4-ročnej strednej školy 

BTEC 4. až 7. level majú rovnaký status ako univerzitný diplom 

BTEC Extended Certificate je ekvivalentom 1 A Level skúšky 

BTEC Diploma  je ekvivalentom 2 A Level skúšok 

BTEC Extended Diploma je ekvivalentom 3 A Level skúšok 

 



 

 


