
ЛИцЕНЗИРАН цЕНТЪР 
ЗА ФРЕНСКИ ДИПЛОМИ

 TCF , TCF за КВЕБЕК                                             
И  TCF- ANF за френско гражданство

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Департамент за езиково обучние



TCF е сертификат за владеене на френски език, 
признат от франкфонските университети, в 
европейските и международните институции, в 
смесени и чуждестранни фирми. 
Той включва четирите езикови компетенции – 
четене, слушане, говорене и писане.
Оценките се изразяват в точки от 100 
до 669, които отговарят на нивата на 
Общоевропейската езикова рамка ( A1, A2, 
B1,B2, C1, C2 ). 

Тестът TCF има няколко предимства – той 
е общодостъпен, обективен, поливалентен. 

Провежда се всеки месец  по определен график.
Плащането се извършва в лева по курса на БНБ 

за деня в брой или по банков път.
Банкова сметка: BG52BNBG96613100174301

Отговорник за провеждане на изпита – 
Румяна Джелебова :

e-mail: tcf@deo.uni-sofia.bg,  rdjelebova@yahoo.fr
Курсовете за TCF продължават 60 часа и 

включват: тренинг за слушане и говорене, 
преговор на основния граматичен и лексикален 
минимум, упражнения за писмено изразяване.

Провеждат се от лицензирани преподаватели 
във фонетични и мултимедийни кабинети, 

отговарящи на съвременните изисквания 
за чуждоезиково обучение.

Изпитът се състои от 3 елеманта. 
Първият е задължителен и съдържа: 

граматичен тест, писмен текст за разбиране и 
слушане 

на звуков носител с тест за разбиране. 
Продължава 1 час и 30 минути.

Останалите два елемента са факултативни.
 Вторият елемент е писмен изпит, състоящ се 

от три части с различни нива на трудност – 
писма / лични и официални /, коментар, есе. 

Продължителността му е 1 час.
Третият елемент е устен изпит, по време 

на който кандидатът разговаря с член на 
комисията. Той също се състои от три части: 

интервю с кандидата, формулиране на въпроси 
от кандидата към изпитващия и разговор 

на общочовешки теми.
Трудността на въпросите се покачва от 

по-леки към по-трудни. Разговорът се записва 
на звуков носител 

и се изпраща на оценяващия екип 
в Международния педагогически център 

в Париж.
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РАЗНОВИДНОСТ НА TCF 
Е TCF – КВЕБЕК

TCF – Квебек е сертификат за владеене на френски 
език, въведен през 2007 година 
от властите в Квебек – Канада, за нуждите 
на имигрантските служби.
Той се състои от 4 елемента: слушане с разбиране, 
четене с разбиране, писмено и устно изразяване.

Плащането се извършва в лева по курса на БНБ 
за деня в брой или по банков път.
Банкова сметка: BG52BNBG96613100174301

Отговорник за провеждане на изпита – 
Румяна Джелебова :

e-mail: tcf@deo.uni-sofia.bg,  
rdjelebova@yahoo.fr

Курсовете за  TCF – Квебек 
продължават 

60 часа и подготвят кандидатите
 за формата на изпитите.

И двата сертификата 
имат трайност 

две години.
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