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zaujíma ťa...
prečo by si sa mal
uchádzať o španielsky
Titul maturanta?
Titul maturanta je oficiálny dokument vydaný
Ministerstvom školstva a odborného vzdelávania
španielskej vlády, ktorým sa završuje a preukazuje
vzdelávací proces žiakov v španielskej bilingválnej
sekcii počas piatich rokov.
Možnosť preukázať svoje bilingválne vzdelanie
majú výlučne žiaci, ktorí študovali v jednej zo
siedmich bilingválnych sekcií na Slovensku v rámci
bilaterálnej
dohody
medzi
Slovenskom
a
Španielskom.
fotografie uverejnené s láskavým dovolením unsplash.com

● Je to rovnaký oficiálny titul,
podpísaný J.V. španielskym
kráľom, ktorý získavajú
španielski maturanti študujúci v
Španielsku.
● Každoročne si čoraz viac
slovenských vysokých škôl váži
žiakov, ktorí absolvovali
maturitu zo španielčiny na
bilingválnej úrovni.
● Titul je potrebný na získanie
úplného štipendia, ktoré
každoročne ponúka Univerzita
v Granade.
● Je automaticky uznávaný v celej
Latinskej Amerike, čo umožňuje
prihlásiť sa na ktorúkoľvek z
univerzít.

Slovenskí žiaci so španielskym Titulom
maturanta sú, samozrejme, oslobodení od
dokazovania úrovne znalosti španielskeho
jazyka v prípade, že sa uchádzajú o prijatie na
španielsku univerzitu (ak tam chcú študovať
bakalárske a/alebo magisterské štúdium).
Získanie španielskeho Titulu maturanta však
neprináša len akademické výhody, ale v
budúcnosti môže priniesť aj výhody v
zamestnaní. Môže byť veľkou výhodou pre
rozvoj
profesionálnej
kariéry,
pretože
španielsky jazyk zaznamenáva rýchly rast v
najväčších svetových ekonomikách a má stále
väčšiu váhu v medzinárodných vzťahoch.

Rastúci
počet
španielskych
firiem
etablovaných
na
Slovensku
znamená
zvýšený dopyt po odborníkoch, ktorí
nielen ovládajú španielsky jazyk, ale majú
aj hĺbkové znalosti o kultúre a môžu ich
preukázať španielskym Titulom maturanta.
Uvádzame niekoľko príkladov:
- Skupina INDITEX je jedným z popredných
svetových maloobchodných predajcov módy,
na Slovensku má osem značiek: Zara, Pull &
Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Uterqüe.

V tejto súvislosti je Titul maturanta najlepším
sprievodným listom do štátnych, ako aj
súkromných spoločností.

INDRA,
globálna
spoločnosť
pre
technológie, ktorá ponúka poradenské
služby
v
oblasti
dopravy,
obrany,
telekomunikácií, energetiky a finančných
služieb.

Titul je podmienkou pre uchádzačov o
pracovné miesto v španielskej verejnej správe,
okrem toho aj pre veľké španielske
spoločnosti
je
čoraz
dôležitejší
v
medzinárodných obchodných vzťahoch.

- Skupina OHL má silné postavenie medzi
dodávateľmi betónových výrobkov pre
stavebný sektor, najmä v oblasti cestných
stavieb (železnice, diaľnice) a výstavby
priemyselných areálov a nákupných centier.
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Vystavenie Titulu maturanta
Žiaci, ktorí absolvovali dva predmety maturitnej
skúšky v španielčine (španielsky jazyk a jeden
prírodovedný predmet), môžu požiadať o vystavenie
španielskeho Titulu maturanta.
O Titul je možné požiadať prostredníctvom Kancelárie
pridelenca pre vzdelávanie Veľvyslanectva Španielskeho
kráľovstva na Slovensku, a to osobne podaním
formuláru žiadosti alebo prostredníctvom riadne
splnomocnenej osoby, ako aj predložením nasledujúcej
dokumentácie:
1.originál
a fotokópiu certifikátu o skúške,
podpísaného inšpektorom španielskeho Subdirección
General de Centros, Inspección y Programas del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2. originál slovenského občianskeho preukazu a jeho
fotokópiou
3.- originál dokladu o zaplatení príslušného poplatku
(53,84 EUR v roku 2022).
Žiaci, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka, môžu požiadať o nostrifikáciu
(homologación) svojho maturitného vysvedčenia predložením riadne vyplnenej žiadosti spolu s
požadovanými dokladmi. Formulár žiadosti je k dispozícii na odkaze:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-unive
rsitarios/titulos-extranjeros.html
Dôležité: Počas trvania pandemickej situácie je pre podanie žiadosti v Kancelárii pridelenca pre
vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva na Slovensku potrebné dohodnúť si termín vopred,
prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke veľvyslanectva:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/Noticias/Paginas/Articulos/210128_NOT1.as
px.

bankové údaje a ďalšie informácie o procese
Pozri časť “¿Dónde y cómo debo solicitar un título que deba expedir este Ministerio?”
na nasledujúcej webovej stránke ministerstva:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estu
dios-no-universitarios/titulos-espanoles/expedicion-duplicado-certificado/expedicion
-titulo.html
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