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Ofertă pentru candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere
Fundatia Professional este o școală de limbi straine aprobată si acreditată de catre Ministerul Educatiei
(nr.3133/15.04.02.2000).Este membru al Asociatiei Romane pentru Servicii Lingvistice de Calitate,
QUEST, si membru asociat EAQUALS (Asociația Europeană a Serviciilor Lingvistice de Calitate).
British Council a autorizat
Cambridge in Tg.Mures .

“Professional”

ca Centru de Pregatire si Organizare a Examenlor

Professional organizează CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
(MODUL DE 30 DE ORE)
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba italiană
Testul de competentă lingvistică poate fi susținut și fară a participa la CURSURIlE DE PREGĂTIRE.
Testele de Competenţă Lingvistică Generală urmăresc testarea a 5 competenţe lingvistice, conform Grilei de
evaluare din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi
STRUCTURA ŞI SUCCESIUNEA PROBELOR TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Probe Timp
Punctaj
Proba audio
Înţelegere-Ascultare (Ia)
20 min.
0-6
…………………………………………………………………………………………..
Proba scrisă
1. Înţelegerea unui text scris
35 min.
0-6
2. Scriere
a. răspuns la un e-mail
20 min.
0-6
b. eseu argumentativ
35 min.
0-6
…………………………………………………………………………………………..
Proba orală
1. Exprimare liberă (Ve)
2 min.
0-6
2. Conversaţie (Vc)
3 min.
0-6
Punctaj maxim: 30
ACTELE NECESARE SUSŢINERII TESTULUI:
1. buletin/carte de identitate sau paşaport;
2..chitanţă în valoare de 100 RON sau plata la receptia centrului.

Centru pentru Educatie Continuă
Page 1/20/09/2016

REZULTATELE:
Se afişează lista candidaţilor, cu punctajele obţinute, la 3 zile lucrătoare după susţinerea testului, la sediul
Professional sau se trimit prin e-mail
ELIBERAREA CERTIFICATELOR:
Certificatele pot fi ridicate la 4 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la sediul Professional, în fiecare zi
lucrătoare, între orele 18:00 şi 20:00.
Certificatele se pot elibera şi în regim de urgenţă, după 2 zile lucrătoare de la sustinerea examenului. Taxa de
urgenţă reprezintă jumătate din valoarea taxei de test.
Certificatele se eliberează pentru persoanele care au susţinut toate cele trei probe ale testului de competenţă
lingvistică.
Certificatele se pot ridica fie personal, pe baza actului de identitate (buletin, carte de identitate, paşaport), fie de
către o altă persoană, cu o copie a actului de identitate al candidatului/a candidatei.
Inscrierile se fac la sediul Professional sau telefonic pentru programare.
Str.Semănătorilor nr.4/1, Tg.Mures
Tel. 0723241042
PROGRAMUL TESTĂRILOR:

LUNI: 19.09.2016; 26.09.2016;03.10.2016;10.03.2016;17.10.2016
MARTI: 20.09.2016;27.09.2016;04.10.2016;11.10.2016;18.10.2016
ORA DE INCEPERE A TESTULUI ESTE: 18.00
Avantajele Centrului “Professional”:


Apartenenta la o organizatie nationala QUEST si europeana EAQUALS, ceea ce garanteaza
calitatea cursurilor



Experienta in predarea cursurilor pentru adulti



Profesori cu masterate, doctorate, grade didactice I si cursuri de training in Marea Britanie,
Germania, Franta si British Council Romania



Manualele, culegerile si CD-urile care se folosesc sunt in totalitate editate de prestigioase edituri din
Marea Britanie si Germania



Sediul central, placut si cu dotari corespunzatoare –whiteboad, videoproiectoare,WI-FI.



Cursurile se pot sustine si la sediul clientilor, in timpul sau in afara programului.



Cursuri personalizate pentru clientii individuali
Director

Angela Cotoara
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