
CURSUL DE LIMBA ENGLEZ Ă PENTRU EXAMENUL TOEFL iBT 
 
 

Toefl iBT  este pe lista examenlor acceptate la BACALAUREAT! 
 

Cursul de limba engleză TOEFL iBT  are ca obiectiv pregătirea cursanţilor 
pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language). 

 
DE CE ESTE TOEFL iBT ALEGEREA POTRIVIT Ă PENTRU DVS? 

Noul examen Toefl iBT cere candidaţilor să-şi demonstreze abilităţile de 
folosire a limbii engleze într-o varietate de situaţii academice: ascultare 
conferinţe pe teme noi, exprimare orală cu privire la informaţii citite sau 
ascultate, redactarea unui eseu urmând reguli bine definite. 

Mai mult de 7300 universităţi, agenţii şi alte instituţii din 130 de ţări acceptă 
certificatele TOEFL iBT.  

Certificatul TOEFL iBT este recunoscut pe plan internaţional şi are o 
valabilitate de 2 ani. 

 
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; 

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; 

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


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

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

MANUALE: Nu achiziţionaţi materiale de studiu Toefl iBT înainte de a vă 
consulta cu profesorul coordonator! 
 
IMPORTANT! 
Pentru înscrierea în vederea susţinerii examenului Toefl iBT trebuie să 
consultaţi site-ul: www.ets.org 
 
. 
 
 
 


