Anexa 9
Certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE
Limba străină

Certificatul recunoscut

Engleză

First Certificate in English (FCE): minimum 160
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 5.5
Business Language Testing Service (BULATS): minimum 60
TOEFL: minimum 46
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
ÖSD Zertifikat B2, ÖSD Zertifikat C1, ÖSD Zertifikat C2
telc Deutsch B2, telc Deutsch C1, telc Deutsch C1 Hochschule, telc Deutsch C2
Vor fi echivalate și variantele anterioare ale certificatelor menționate mai sus, și
anume:
Zentrale Mittelstufenpüfung/ZMP
Zentrale Oberstufenprüfung/ZMP
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
Diplôme de Langue de l’Alliance Française de Paris – nivel B2
Test de connaissance du français TCF – nivel B2
Test d'évaluation du français TEF – nivel B2
Test d’Évaluation de Français pour l’accès au Québec (TEFAQ) - nivel B2
Test d’Évaluation de Français – Canada (TEF Canada) –punctaj: 181-232 – înţelegere
scrisă; 217-279 – înţelegere orală; 145-186 – lexic şi structură; 271-348 – exprimare
scrisă; 271-348 - exprimare orală
Atestat profesional la limba franceză/ atestat de competență lingvistică pentru
absolvenții claselor cu studiu intensiv şi bilingv – limba franceză
Diplomă de bacalaureat francez – Liceul francez „Anne de Noailles”, București
Premii şi menţiuni la olimpiada de limbă franceză faza naţională şi internaţională

Germană

Franceză

Se recunosc certificate valabile de competență lingvistică pentru nivel independent user (B2) sau
proficient user (C1, C2), obținute în urma unui examen recunoscut internațional sau acordat de o instituție
recunoscută, numai cu aprobarea prealabilă a comisiei abilitate din cadrul Departamentului de Limbi
Moderne și Comunicare în Afaceri din Academia de Studii Economice din București.
Vor fi recunoscute doar certificatele obținute integral pentru toate competențele de comunicare, nu
pentru cele obținute modular (parțial).
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Se recunosc studiile liceale urmate integral în limbile engleză, franceză sau germană, precum și
cele urmate la secția bilingv la programele acreditate. Dovada acestor studii va fi făcută pe baza diplomei
de bacalaureat și a foii matricole sau, în cazul absolvenților care au promovat examenul de bacalaureat în
sesiunea din iulie 2022, a foii matricole sau adeverinței care atestă mediile anilor de studiu.
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