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Το Bulats (Business Language Testing Service) είναι ένα μοντέρνο και φιλικό On-line τεστ με το κύρος 

του Πανεπιστημίου του Cambridge. Βασίζεται σε ένα σύστημα αυτοπροσαρμοζόμενης αξιολόγησης, 

που μπορεί να προσαρμοστεί στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξάρτητα  του πραγματικού 

επιπέδου γλωσσομάθειας. Οι ερωτήσεις προβάλλονται στον υπολογιστή και καθώς το τεστ προχωρά, το 

λογισμικό επιλέγει τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο του υποψηφίου αναλύοντας 

άμεσα και συνεχώς την επίδοσή του. Το τεστ γίνεται προοδευτικά απλούστερο ή 

δυσκολότερο μέχρι να διαγνωσθεί το πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψήφιου. 

Με αυτό τον τρόπο, το Bulats προσδιορίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσομάθειας και  

παρέχει άμεσα αποτελέσματα. 

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το BULATS:  

 Για την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

 Για εξάσκηση σε αγγλική ορολογία Βusiness Εnglish 

 Για αποδεικτικό επάρκειας ξένης γλώσσας για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ  

 Iδανικό για όποιον χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια ξένη γλώσσα στον εργασιακό χώρο 

Που αναγνωρίζεται το BULAT:  

 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, την Κύπρο και στο Εξωτερικό ως αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής 

για εισαγωγή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά τους προγράμματα 

 Επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί  

 Αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π. από το επίπεδο Β1, Β2, C1,C2  

CEF level ΑΣΕΠ Βαθμός % 

Β1 Μέτρια γνώση 40-59 

Β2  Καλή γνώση 60-74 

C1 Πολύ καλή γνώση 75-89 

C2  Άριστη γνώση 90-100 

Χαρακτηριστικά του τεστ: 

 Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 2 ενότητες Listening & Reading 

 Δεν υπάρχει βάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε ένα από έξι επίπεδα, γνωστά ως επίπεδα ALTE 

(Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη) και συνδέονται με τα επίπεδα του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς  (CEFR). Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επίσης μια συνολική 

βαθμολογία για το BULATS και βαθμολογία στις επιμέρους ενότητες του τεστ. 

 Αποτελέσματα την ίδια μέρα! Πτυχίο σε 3 μέρες!  

 Πλατφόρμα εκπαίδευσης, εξάσκησης και προσομοίωσης για τις εξετάσεις διαθέσιμη.  

 Διάρκεια του τεστ μόνο 90 λεπτά ανάλογα με το επίπεδο του υποψηφίου.  

 Ισχύς πτυχίου..απεριόριστη (δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης του πτυχίου) 

  
 

   Test of English for International Communication 

 

 

Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ 

 

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic#2
http://www.hau.gr/?i=examinations.el.toeic#4
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Αναλυτικά οι ενότητες του τεστ:  

Τα μέρη του τεστ διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές ώστε να καλύπτονται τα εξής: 

 Ολική επανάληψη της γραμματικής  

 Εξοικείωση με το περιεχόμενο, την μορφή του τεστ και των στρατηγικών που είναι απαραίτητες 

για την καλύτερη επίδοση  

 Προετοιμασία πάνω στο λεξιλόγιο που εστιάζει το τεστ  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κατανόηση των κειμένων και των διαλόγων που εξετάζει το τεστ 

Προετοιμασία: 

 Συνδυασμός On-line ασκήσεων και δια ζώσης μαθημάτων με καθηγητή 

 Πλατφόρμα με μαθήματα γραμματικής – ασκήσεων – τεστ αξιολόγησης της επίδοσης  

 Practice test που περιλαμβάνουν παραδείγματα ερωτήσεων που θα συναντήσει ο εξεταζόμενος 

στο πραγματικό τεστ το οποίο προσαρμόζει τις ερωτήσεις στο επίπεδο του από Α1 έως C2 

 Demo test: http://www.hasexams.gr/demo_on_line.el.aspx 

Κόστος Μαθημάτων – Εξετάσεις - Εξέταστρα: 

 Κόστος μαθημάτων 350€ (45 ώρες με καθηγητή σε ολιγομελές τμήμα μέχρι 10 ατόμων) 

 

 Κόστος On-line μαθημάτων / e-learning Β2 (άδεια χρήσης για 5 μήνες): 250€ 

 Κόστος on-line test προετοιμασίας B2 (άδεια χρήσης για 2 μήνες): 75 € 

 

 Κόστος On-line μαθημάτων C1-C2 / e-learning (άδεια χρήσης για 5 μήνες): 350€ 

 Κόστος on-line test προετοιμασίας C1-C2 (άδεια χρήσης για 2 μήνες): 95 € 

 

 Προσφορά Μαθήματα on line / e-learning + Τεστ προετοιμασίας Β2: 295 € 

 Προσφορά Μαθήματα on line / e-learning + Τεστ προετοιμασίας C1-C2: 395 € 

 Προσφορά Μαθήματα δια ζώσης + με έκπτωση -50% on line / e-learning + Τεστ προετοιμασίας 

 Επέκταση χρόνου άδειας χρήσης πλατφόρμας e- learning 50 € (30 ημέρες) – 75 € (60 ημέρες) 

 Η εξέταση για το BULATS διενεργείται σε τακτές ημερομηνίες κάθε μήνα! 

 Εξέταστρα 105 € σε όλα τα επίπεδα 

Έξτρα παροχές: 

- 25% έκπτωση στην απόκτηση Πιστοποιητικού Η/Υ για ΑΣΕΠ 3 ενότητες (Μαθήματα & 

Εξέταστρα μόνο με 140€) 

-25% έκπτωση στην απόκτηση 2ου Πτυχίου Ξένης γλώσσας & πτυχίων GMAT, IELTS, ΤOEFL 
-25% έκπτωση στην παρακολούθηση Σεμιναρίων Γραμματέας Διοίκησης, Εμπορικής 

Διαχείρισης & Business English 

-25% έκπτωση σε κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων  

-25% έκπτωση στην 2η  συμμετοχή (σύστησέ μας το φίλο σου και θα έχετε έκπτωση -

25% & οι δύο!) 

Δυνατότητα επιδότησης 100% μέσω ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ  0,25%. 

 

Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο και φορέα προετοιμασίας των 

υποψηφίων για τις εξετάσεις του Bulats και παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης των πτυχίων για να 

χρησιμοποιηθούν άμεσα σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.                   100% επιτυχία! 

Για να συνδεθείτε στη σελίδα e – learning: http://www.elearning.edu.gr/samara 


