CURSUL DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU EXAMENUL ECL
ECL este pe lista examenelor acceptate la BACALAUREAT!

Cursul de limba engleză ECL are ca obiectiv pregătirea cursanţilor pentru obţinerea
certificatului de competenţă lingvistică ECL (Certificat de Competenţă în Limbi
Moderne).
DE CE ESTE ECL ALEGEREA POTRIVITĂ PENTRU DVS?

Este un document oficial emis de European Consortium for the Certificate of
Attainment in Modern Languages care se obţine în baza unui examen care confirmă
nivelul de competenţă a candidatului în limba engleză, germană, spaniolă, italiană,
română, polonă,slovacă,sârbă,rusă,bulgară, croată, maghiară şi cehă. Centrul de Limbi
Străine al Universităţii Spiru Haret este reprezentant autorizat ECL in Romania şi
organizează examene doar pentru susţinerea examenului în limba engleză.
Certificatul poate fi folosit la posibilă angajare în ţară sau străinătate, la participarea la
cursuri, concursuri profesionale, la continuarea studiilor în străinătate etc. Examenul
constă într-o probă scrisă (care testeaza gradul de înţelegere a unei conversaţii între
vorbitori nativi, înţelegerea unui text scris, capacitatea de exprimare corectă şi coerenţa în
scris) şi o probă orală (care testează atât înţelegerea, cât şi fluenţa, acurateţea şi bogăţia
exprimării orale). Probele sunt concepute de Consorţiu şi sunt unice pentru toată Europa.
Certificatul este valabil pe toata durata vieţii şi este recunoscut internaţional.
La rubrica DATE EXAMENE de pe site www.ecl.org.ro aflaţi care sunt datele de
examinare şi de înscriere pentru o perioadă de câteva luni sau un an.
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
 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 materiale de studiu ECL înainte de a vă consulta cu
profesorul coordonator!

