
CURSUL DE LIMBA ENGLEZ Ă PENTRU EXAMENUL 
CAMBRIDGE NIVEL AVANSAT (CAE) 
 

Cambridge pentru nivel avansat (CAE) este pe lista examenlor acceptate la 
BACALAUREAT! 

 
Cursul de limba engleză CAMBRIDGE PENTRU NIVEL AVANSAT  are ca 
obiectiv pregătirea cursanţilor pentru obţinerea certificatului de competenţă 
lingvistică CAE (Cambridge in Advanced English). 
 
DE CE ESTE CAMBRIDGE CAE ALEGEREA POTRIVIT Ă PENTRU 
DVS? 
Certificatul Cambridge CAE se bucură de o foarte largă recunoaştere 
internaţională şi este cotat cu Nivelul C1 pe Scala Comună Europeană de 
Referinţă pentru Limbi Străine, publicată de Consiliul Europei.  
CAE este un examen de nivel avansat şi necesită competenţe lingvistice 
complexe, fiind valabil pe o perioadă nelimitată.  
Majoritatea candidaţilor optează pentru obţinerea unui certificat de competenţă 
lingvistică CAE pentru a-şi testa şi certifica nivelul de cunoaştere al limbii 
engleze; pentru a putea obţine un post mai bine plătit; deoarece foarte multe 
instituţii de învăţământ superior de prestigiu, organizaţii sau companii de peste 
hotare, consideră deţinerea unui certificat de competenţă lingvistică CAE ca 
fiind una dintre condiţiile necesare pentru admitere/ angajare. 
  
ÎNSCRIERILE:  se fac permanent în perioada septembrie-aprilie la Centrul de 
Limbi Străine, Universitatea Spiru Haret, Palatul Învăţământului, Ştiinţei şi 
Culturii al Fundaţiei România de Mâine, Str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3, 
Bucureşti; 

Acte necesare pentru înscriere (în original): 

� buletin identitate  
� act studii (pentru  studenţi/absolvenţi USH se 

poate doar carnet note sau contract înscriere 
la facultate) 

� chitanţa prin care se face dovada plăţii (plata 
se face la casieria de la sediul central al 
Universităţii 

� formularul de înscriere completat 
(DESCĂRCARE) 

DURATĂ CURSURI: un modul cuprinde 32 de ore şi are o durată de 10 
săptămâni. Cursurile se ţin o dată pe săptămână (3 ore) sau de două ori pe 
săptămână (1,5 ore/şedinţa) între lunile octombrie-mai;  

www.spiruharet.ro/data/2012/11/descarca.pdf


ZIUA ŞI INTERVALUL ORAR : se stabilesc la prima întâlnire cu profesorul 
coordonator, astfel încât toţi cei înscrişi să poată lua parte la acest curs. Orele 
pot avea loc şi în weekend; 

SALA DE CURS: din incinta sediului central al Universităţii Spiru Haret; 

GRUPELE: sunt restrânse (între 10-15 cursanţi); 

MANUALE:  Nu achiziţionaţi manualele înainte de a susţine Testul de 
Plasament şi de a vă consulta cu profesorul în privinţa modulului pe care ar fi 
indicat să-l parcurgeţi! 
 
IMPORTANT! 
Înscrierile pentru  examinarea finală se fac la sediul British Council, Bucureşti 
la adresa: 

 
Calea Dorobanţilor 14, 010572, Bucureşti 
T: 021-3079600; F: 021 3079602  
E: contact@britishcouncil.ro  
www.britishcouncil.org 

 
 


