Anexa 3
Certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE
Limba străină

Certificatul recunoscut

Engleză

First Certificate in English (FCE)
Certificate in Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Cambridge English: Vantage (BEC Vantage)
Cambridge English: Higher (BEC Higher)
International English Language Testing Systems (IELTS): minimum
Band 6.0
Business Language Testing Service (BULATS): minimum 60
TOEFL: minimum 87
Goethe-Zertifikat B2
Deutsches Sprachdiplom KMK - nivel II (nivel B2 / C1)
Test DaF (nivel B2 / C1)
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Vor fi echivalate și variantele anterioare ale certificatelor menționate
mai sus, și anume:
Zentrale Mittelstufenpüfung / ZOP
Zentrale Oberstufenprüfung / ZOP
Diplôme d'études en langue française (DELF) – nivel B2
Diplôme d'études en langue française "option professionnelle" (DELF
Pro) – nivel B2
Diplôme approfondi de langue française (DALF) – nivel C1
Diplôme de français professionnel (DFP): DFP Affaires, Juridique,
Relations Internationales – nivel B2
Test d’Évaluation de Français pour l’accès au Québec (TEFAQ)
Test d’Évaluation de Français – Canada (TEF Canada) – nivel 6-7
pentru fiecare competenţă (înţelegere scrisă şi orală, exprimare
scrisă şi orală)

Germană

Franceză

Se acceptă spre echivalare certificate valabile de competență lingvistică cu
recunoaștere internațională pentru nivel independent user (B2) sau proficient user (C1, C2).
Vor fi echivalate doar certificatele obținute integral pentru toate competențele de
comunicare, nu pentru cele obținute modular (parțial).

Se echivalează orice alt certificat de competență lingvistică obținut în urma unui
examen recunoscut internațional sau acordat de o instituție recunoscută, cu aprobarea
prealabilă a comisiei abilitate din cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare
în Afaceri din Academia de Studii Economice din București.
Se recunosc, de asemenea, programele complete de licență sau de masterat studiate
integral ăn limbile engleză, franceză sau germană la programele acreditate. Dovada
parcurgerii acestora trebuie să fie înscrisă pe diploma de licență sau pe cea de master și în
suplimentul de diplomă.

