
Κέντρο έξέτάσέων Κάι ΠιστοΠοιήσέων

Test of English for International Communication 
(TOEIC® Listening and Reading) 

Το TOEIC® Listening and Reading απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν 

την ικανότητά τους στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο καθημερινό ή εργασιακό 

περιβάλλον. Είναι τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο 

γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. 

Διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις: 100 κατανόησης προφορικού λόγου 

από CD (Listening Comprehension) και 100 κατανόησης γραπτού λόγου (Reading 

Comprehension).

...πιο φιλικό δεν γίνεται!

toeic®

TOEIC_newFFF.indd   1 7/30/15   11:03 AM



Aθήνα: Mασσαλίας 22, 10680, T: (+30) 210 3680000, F: (+30) 210 3634200
Θεσσαλονίκη: Φράγκων 14, 54626, T: (+30) 2310 557600, F: (+30) 2310 553925

E-mail: exams@hau.gr, Web: www.hau.gr/exams

Κέντρο έξέτάσέων Κάι ΠιστοΠοιήσέων

ETS - Ο μεγαλύτερος φορέας 
εξετάσεων
To Educational Testing Service (ETS) ιδρύθηκε 

το 1947 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος φορέας 

ανάπτυξης και διοργάνωσης εξετάσεων παγκοσμίως. 

Απασχολεί περισσότερους από 2.500 ειδικούς στα 

θέματα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης τεστ, 

ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και ειδικούς στην 

πληροφορική. Τα τεστ που αναπτύσσει διεξάγονται 

σε περισσότερες από 180 χώρες ετησίως και είναι 

αποδεκτά από πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και 

κρατικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το ETS έχει αναγνωριστεί ως πρωτοπόρος 

οργανισμός στην εκπαιδευτική έρευνα και 

στην ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της 

απόδοσης. Ορισμένα από τα πιο γνωστά και 

διαδεδομένα τεστ που αναπτύσσει το ETS 

είναι: TOEIC®, TOEFL®, GRE® και SAT®.

Μερικοί λόγοι για να 
επιλέξε ις το TOEIC

 Διάρκεια μόνο 2 ώρες. 

Αποτελέσματα σε περίπου 10 ημέρες. 

Διεξάγεται από φορέα με κύρος και 
διεθνή αναγνώριση. 

Το πιο ευέλικτο τεστ στην Ελλάδα με 
εβδομαδιαία διεξαγωγή εξετάσεων. 

Ηγέτης στις εξετάσεις πιστοποίησης της 
Αγγλικής γλώσσας με 7 εκατομμύρια 

υποψηφίους σε όλο τον κόσμο ετησίως.

Σύγχρονο τεστ πού ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εφαρμόζει Σύστημα 
Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001: 2008 για τα ακόλουθα πεδία: “Προγραμματισμός, οργάνωση και 
διεξαγωγή εξετάσεων” και “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Υποψηφίους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
και Καθηγητές”.

Πού αναγνωρίζεται
Το TOEIC® είναι τεστ με διεθνή αναγνώριση τόσο σε εργασιακό όσο και ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 
•	 Ελληνικό κράτος 
•	 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
•	 Περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί σε 120 χώρες 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα
•	 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα (μεταπτυχιακά προγράμματα) 
•	 Πανεπιστήμια στο εξωτερικό (αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα)
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