
CURSUL DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU AFACERI 
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) 

Business English Certificate (BEC) este pe lista examenlor acceptate la BACALAUREAT! 

 

Cursul de limba engleză BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) are ca 
obiectiv pregătirea cursanţilor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică 
BEC (Cambridge in Preliminary-B1, Vantage-B2, Higher English-C1). 

DE CE ESTE BUSINESS ENGLISH EXAMINATION ALEGEREA POTRIVITĂ 
PENTRU DVS? 

Certificatele BEC se bucură de o largă recunoaştere internaţională şi sunt valabile pe o 
perioadă nelimitată. 

Examenele BEC certifică o bună cunoaştere a limbii engleze la un standard profesional 
cerut de mediul comercial internaţional. 

Plecând de la texte originale în limba engleză, cursanţii vor avea ocazia să-şi 
însuşească termeni economici specifici din marketing, management şi advertising, cât 
şi să-şi perfecţioneze capacitatea de a folosi limba engleză în diverse contexte 
profesionale, cum ar fi: interviul de angajare, conversaţia la telefon, negocierea unui 
contract, corespondenţa de afaceri, comerţul internaţional, tranzacţiile comerciale 
online, etc. Studiul acestui domeniu va fi completat de lecţii şi exerciţii de gramatică.  

Cursul va fi predat conform celor mai noi tehnici de învăţare, având ca suport 
materiale electronice, audio-video şi o bogată bibliografie. 

ÎNSCRIERILE: se fac permanent în perioada septembrie-iulie la Centrul de Limbi 
Străine, Universitatea Spiru Haret, 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 6-30 de ore şi are o durată de 4-10 
săptămâni, în funcţie de tipul de curs; 



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; 

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 

 

 

 

 


