


Obținut în urma unui examen oficial, certificatul de competență lingvistică Aptis
menționează performanțele la cele cinci competențe stabilitate de Cadrul
European de Referință (CEFR) și nivelul atins de candidat la fiecare dintre ele (de
la A2 la C2).

Testul Aptis va avea loc fizic la UPB. Toți studenții vor fi informați pe e-mail
despre ziua și locația exactă a testării.

https://www.britishcouncil.org/exam/aptis/practice-materials 



core (gramatică și vocabular) 25 minute 
citire (reading) 35 de minute 
ascultare (listening) 40 de minute 
scris (writing) 50 de minute
vorbire (speaking) 12 minute

Testul Aptis (computer based) constă în 5 probe: 

Probele scrise vor fi date în aceași sală, iar proba de vorbire într-o sală diferită,
câte doi candidați odată.



Testul Aptis Core - Este format din două părți. Prima parte evaluează cunoștințele tale de
gramatică engleză. A doua parte vă evaluează cunoștințele de vocabular în limba engleză.

Testul de citire -  Sarcinile devin mai dificile pe măsură ce testul progresează.

Testul de ascultare - are patru tipuri de sarcini. Puteți alege să ascultați textul o dată sau de două
ori.

Testul de scriere - conține patru părți. Veți interacționa într-o conversație scrisă de tip social
media și veți scrie e-mailuri. Planificați ceea ce veți scrie și apoi editați-vă scrisul înainte de a da
clic la următoarea întrebare. 

Testul de vorbire - Pentru fiecare întrebare, vi se acordă o perioadă maximă de timp pentru a
vorbi, dar puteți încheia înregistrarea mai devreme făcând clic pe un buton de oprire. Vă rugăm să
vă asigurați că răspundeți complet la întrebare înainte de a opri înregistrarea.







Informații

Certificatul Aptis se emite fizic în aproximativ 30 de zile.

Nu aveți voie să păstrați telefoane mobile sau orice alte obiecte electronice în sala de examen
odată ce testul a început. Dacă se constată că aveți aceste articole, veți fi descalificat și nu veți
obține niciun rezultat. Asigurați-vă că aceste articole sunt oprite și predate pentru păstrare. Nu
aveți voie să utilizați aceste elemente până la sfârșitul examenului.

Aveți voie să aveți pe birouri doar documentele necesare pentru identificare (carte de identitate
sau pașaport, care vor rămâne acolo pe toată durata examinării), precum și un pix, un pachet de
șervețele și apă într-o sticlă de plastic transparentă.

Nu aveți voie să părăsiți camera în primele treizeci de minute și ultimele zece minute ale
testului.
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