Recunoașterea și echivalarea examenelor de
limba engleză la Bacalaureat

Probele de competență lingvistică din cadrul Bacalaureatului pot fi echivalate cu
rezultatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională,
începând cu 2010, în conformitate cu Ordinul nr. 6063/ 24.11.2020 emis de Ministerul
Educației și Cercetării.

Examene de limba engleză administrate de British Council
şi recunoscute de Ministerul Educaţiei și Cercetării
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Recunoașterea și echivalarea examenelor de
limba engleză la Bacalaureat

Examene de limba engleză administrate de British Council
International English Language Testing System (IELTS)
IELTS este cel mai popular test de limba engleză din lume. Susținerea unui examen IELTS îți
oferă anumite avantaje: te ajută să studiezi, să lucrezi și să locuiești oriunde în lume. Mai mult,
IELTS este singurul test de limba engleză acceptat pentru emigrare în toate țările vorbitoare de
limba engleză.
Peste 10.000 de organizații din întreaga lume acceptă testul IELTS, inclusiv instituții academice,
guvernamentale, dar și angajatori.
Află mai multe despre înscrierea la testul IELTS.

Cambridge English
Examenele Cambridge English Language Assessment sunt recunoscute de școli, universități,
angajatori din sectorul public și privat din toate țările vorbitoare de limba engleză.
Succesul obținut în urma susținerii unui examen Cambridge English îți oferă un certificat
recunoscut internațional ce demonstrează nivelul tău de limba engleză.
Oferta de examene
• Engleza pentru copii (YLE)
Testele YLE sunt create special pentru copiii cu vârste cuprinse între 7-12 ani. Acestea au
un format atractiv și încurajează progresul în învățarea limbii engleze.
• Engleza generală (KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, FCE for Schools,
CAE, CPE)
Examenele de engleză generală sunt recunoscute în întreaga lume. Ele atestă capacitatea de
a folosi limba engleză într-o varietate de contexte: muncă, studii și activități în timpul liber.
• Engleza pentru profesori (TKT)
Cambridge English oferă, de asemenea, calificări recunoscute în plan internațional pentru
profesorii de limba engleză, cu sau fără experiență.
• Aptis
Acest test este cel mai flexibil test ce evaluează aceleași aptitudini ca și examenele de engleză
generală. Testul este ideal dacă ai nevoie să dovedești nivelul tău de limbă engleză unui angajator
sau oricărei alte instituții ce îl recunoaște.
Află mai multe despre înscrierea la examenele Cambridge English.
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