
info@languagecert.gr

facebook.com/languagecert.gr 

languagecert.gr/espro

Περισσότερες πληροφορίες 
και υλικό προετοιμασίας: 

www.languagecert.gr/espro

Η νέα γενιά
πιστοποίησης
ισπανικών για
επαγγελματίες

Όμιλος PeopleCert

Τμήμα Cursos Internacionales του
Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα
(Universidad de Salamanca)

Η LanguageCert είναι εμπορική επωνυμία της PeopleCert 
Qualifications Ltd, εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό 
09620926. 

Το Cursos Internacionales του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα 
(Universidad de Salamanca) είναι μονομετοχική εταιρεία του 
Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα με Α.Φ.Μ Q3718001E και αριθμό 
εγγραφής A37208105.
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7.200+ σπουδαστές από  120+ 
χώρες ετησίως 

10.000+ εξ αποστάσεως 
σπουδαστές ετησίως 

110.000+ πιστοποιημένα άτομα 
ετησίως 

11 έδρες σε όλο τον κόσμο 

Εκατομμύρια εξετάσεις σε όλο 
τον κόσμο

10.000+ εξεταστικά κέντρα σε  
200 χώρες

8.000 Ειδικοί Θεματικών 
Αντικειμένων, Επιστημονικοί 
Συνεργάτες, Επιτηρητές και 
Διορθωτές

Γραπτές και ηλεκτρονικές 
εξετάσεις

Εξυπηρέτηση Πελατών 24x7x365

Βραβευμένες τεχνολογίες 
εξετάσεων, όπως τηλεπιτήρηση 
(Online Proctoring) και Instant 
Scan & Mark

Η νέα γενιά
LanguageCert USAL esPro

Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα
(Universidad de Salamanca)

Το πρώτο σε λειτουργία Ισπανικό 
Πανεπιστήμιο σε όλο τον κόσμο

Ακαδημαϊκή διάκριση  ως 
Πανεπιστήμιο Διεθνούς Αριστείας 
στην εκμάθηση ισπανικών ως ξένη 
γλώσσα 



Εμπειρία & Καινοτομία

Το τμήμα Cursos  Internacionales του 
Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (Universidad de 
Salamanca) συνεργάζεται με τη LanguageCert 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων ισπανικής γλώσσας 
για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Οι δύο αυτοί οργανισμοί ένωσαν τις δυνάμεις 
τους για να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
εξετάσεις ισπανικών BULATS (Business 
Language Testing Service) με τη νέα ονομασία 
LanguageCert USAL esPro.  

Οι εξετάσεις εξακολουθούν να αναπτύσσονται 
από το Cursos Internacionales de la Universidad 
de Salamanca, διεξάγονται όμως μέσω μιας νέας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διατίθεται από τη 
LanguageCert. 

Υψηλές προδιαγραφές στην πιστοποίηση ισπανικής γλώσσας για
επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο

Η νέα γενιά πιστοποιητικών
ισπανικής γλώσσας για
επαγγελματίες 

Το LanguageCert USAL esPro είναι μια σειρά πιστοποιήσεων που αξιολογεί το επίπεδο γλωσσικών 
δεξιοτήτων των υποψηφίων που χρησιμοποιούν τα ισπανικά σε επαγγελματικό πλαίσιο. 

Η LanguageCert είναι ένας Φορέας Πιστοποίησης που ασχολείται με την αξιολόγηση και την 
πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Είναι μέλος του ομίλου PeopleCert, ενός παγκόσμιου ηγέτη 
στον χώρο της πιστοποίησης, που διεξάγει εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες.

LanguageCert

Το Universidad de Salamanca, σημείο αναφοράς στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τη διδασκαλία της 
ισπανικής γλώσσας παγκοσμίως, αποτελεί το πρώτο ισπανικό πανεπιστήμιο που προσέφερε 
μαθήματα ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα σπουδών του στην 
εκμάθηση της ισπανικής ως ξένης γλώσσας το 1929. Μέσω του τμήματος Cursos Internacionales de 
la Universidad de Salamanca (CIUSAL), ασχολείται με όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 
ισπανική ως ξένη γλώσσα. 

Universidad de Salamanca

Γιατί να επιλέξετε τις πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro?

Σε ποιον απευθύνονται οι πιστοποιήσεις LanguageCert USAL esPro;
• Άτομα σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν ως μητρική τους την ισπανική γλώσσα

• Άτομα που χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα στην καθημερινότητα τους ή σε   
 επαγγελματικές περιστάσεις 

• Άτομα που παρακολουθούν μαθήματα στην ισπανική γλώσσα

• Άτομα που χρειάζονται πιστοποίηση των γνώσεών τους στην ισπανική γλώσσα από   
 ανεξάρτητο φορέα για επαγγελματικούς λόγους 

• Συχνές ημερομηνίες εξέτασης 

• Εξετάσεις ευέλικτες και φιλικές προς τους υποψηφίους

• Τρεις ξεχωριστές εξετάσεις για όλα τα επίπεδα (Α1 – Γ2), που οδηγούν σε ξεχωριστά πιστοποιητικά  

• Εξέταση Listening & Reading διαθέσιμη σε έντυπη (Paper-based) και
 ηλεκτρονική μορφή (Computer-based) 
     Oι δύο μορφές εξέτασης είναι ισοδύναμες και καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα

• Γρήγορα αποτελέσματα και πιστοποιητικά:
 Δελτίο Επίδοσης (Test Report) και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (e-certificate) διαθέσιμα
 ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα 
 Έντυπο πιστοποιητικό (hard-copy) σε σύντομο χρονικό διάστημα

• Δωρεάν υλικό προετοιμασίας

•  

•  

•  

Listening
& Reading
Κατανόηση Προφορικού &

Γραπτού Λόγου

Writing
Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Speaking
Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

Paper-based 
εξέταση

Listening: 50 λεπτά

Reading: 60 λεπτά

45 λεπτά

15 λεπτά

Εξετάσεις

60 λεπτά

Computer-based 
εξέταση Βαθμολογία Eπίπεδα*

90 - 100

75 - 89

60 - 74

40 - 59

20 - 39

10 - 19

Γ2

Γ1

B2

B1

A2

A1

Διάρκεια

*σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)
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