Kontakt
Studieskolen er det eneste Cambridge Englishtestcenter i Danmark. Har du spørgsmål til Cambridge
English-eksamenerne, se vores hjemmeside:
www.studieskolen.dk.
“Jeg har lært en masse om,
hvordan man opbygger gode
engelske sætninger, om hvordan
man konverserer på engelsk og
har selvfølgelig fået et større
ordforråd”.
karoline eJby har bestået
cambridge english : advanced
på nordfyns gymnasium .

”Jeg har lært at udtrykke mig mere
professionelt på engelsk, og mit
ordforråd er også blevet meget
større”.

Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K
Tlf. 33187900
e-mail: cambridge@studieskolen.dk
Cambridge English
Language Assessment
1 Hills Road
Cambridge
CB1 2EU
United Kingdom
www.cambridgeenglish.org/help

clara mailund rebsdorf har
bestået cambridge english :
advanced på skovlund
efterskole

www.cambridgeenglish.org
facebook.com/cambridgeenglish
twitter.com/cambridgeeng
youtube.com/cambridgeenglishtv

“I needed an internationally acclaimed language
certiﬁcation to fulﬁl a career goal. By taking the CPE
course I would not only get the assessment but also
improve my skills in general”.
Josefine lykke Jensen , har bestået cambridge
english : proficiency og er communications
officer hos henning larsen architects

Cambridge English Language Assessment er en del af University of
Cambridge. De udvikler og administrerer engelskeksamener i hele verden.
Hvert år tager over 5 millioner mennesker i mere end 130 lande
en Cambridge English-eksamen. Flere end 20.000 universiteter,
arbejdsgivere, ministerier og andre organisationer anerkender Cambridge
English- certifikater, som bevis på kompetencer i engelsk.
Cambridge English Language Assessment er en non-profit organisation.

Din guide til eksamener i engelsk

Cambridge English
Language Assessment
•	en del af University of Cambridge
• 100 års erfaring med eksamener i
engelsk
• hvert år tager over 5 millioner
mennesker en Cambridge Englisheksamen
• flere end 20.000 organisationer
anerkender Cambridge Englisheksamener som bevis på dine
engelskkundskaber

”Jeg er blevet mere præcis i mit
engelsk og har fået et større
ordforråd. Derudover er jeg blevet
bedre til at skrive”.
caroline lundhold kross har
bestået cambridge english :
advanced på nordfyns gymnasium

Eksamener i engelsk på alle niveauer og
til alle behov
Cambridge English-eksamenerne er defineret i
forhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme
for sprog (CEFR). Organisationer over hele verden
anvender CEFR til vurdering og anerkendelse af
sprogkvalifikationer. Og du kan nemmere vælge den
rigtige eksamen, når du ved, hvilket niveau der kræves
i forhold til CEFR.

Cambridge Engelsk
Et udvalg af eksamener der opfylder forskellige behov

Cambridge English
Du kan vælge imellem flere niveauer. Det er vigtigt,
at du vælger den rette eksamen til dit behov og
undersøger den enkelte organisations sprogkrav på
forhånd.

Cambridge English for folkeskolen
• Preliminary- hvis du har brug for engelsk til
hverdagsbrug. www.cambridgeenglish.org/preliminary
• First – giver dig adgang til at søge om optagelse på
en videregående uddannelse i udlandet eller til at
arbejde i et engelsktalende miljø.
www.cambridgeenglish.org/first

Cambridge Engelsk på gymnasieniveau og
højere akademisk niveau
• Advanced – for dig der er på avanceret niveau og vil
studere eller arbejde i internationale sammenhænge. www.cambridgeenglish.org/advanced
• Proficiency – det højeste eksamensniveau til brug
i akademiske og professionelle sammenhænge.
www.cambridgeenglish.org/proficiency

Cambridge English Business
• Business Certificates – for dig, der har brug for
arbejdsrelateret engelsk i arbejds –
og karrieresammenhæng.
www.cambridgeenglish.org/bec

4 gode grunde til at tage en Cambridge
English-eksamen:
• Du får et stort ordforråd og udvikler dine
færdigheder i engelsk på højt niveau.
• Du får et bevis på dine engelskkundskaber, som du
kan bruge til arbejde og studier i hele verden.
• Cambridge-certifikatet giver adgang til
engelsksprogede uddannelser på mange
uddannelsesinstitutioner og universiteter i en lang
række lande.
• Cambridge-certifikatet åbner døre til virksomheder
både i Danmark og i udlandet.

Vil du vide mere om, hvordan Cambridge Englisheksamenerne placerer sig i Den Fælles Europæiske
Referenceramme, kan du læse mere her
www.cambridgeenglish.org/cefr

”Jeg har taget en Cambridge eksamen,
fordi jeg håber på at gøre brug af
den i fremtiden, hvis jeg vælger en
uddannelse der vedrører engelsk. Det
har været spændende og sjovt på den
måde, at det er anderledes end normal
engelskundervisning”.
mads færk har bestået
cambridge english : busines vantage
på skovlund efterskole

