
Cambridge English

ETT 
INTERNATIONELLT 

BEVIS PÅ 
DINA KUNSKAPER 

I ENGELSKA

Dina gymnasiekunskaper i engelska räcker förmodligen redan rätt långt. Men räcker de 
för arbete eller studier utomlands? Eller för ett jobb som kräver kunskaper i affärs-
engelska? Ta ett internationellt Cambridgediplom och få ett bevis på dina kunskaper i 
engelska.

Varför ta ett Cambridgediplom? 
4 goda anledningar:
• Cambridgediplomet visar dina kunska-

per i engelska och är internationellt 
gångbart.  

• Cambridgediplomet ger dig behörig-
het till engelskspråkiga utbildningar på 
många universitet och högskolor utom-
lands.  

• Det öppnar dörrar till företag både ut-
omlands och i Sverige.  

• Ett Cambridgediplom är giltigt livet ut.

Ett kunskapsbevis som räknas!
Varje år tar över 4 miljoner människor i 135 
länder ett Cambridgediplom. Mer än 15 000 
universitet, college och företag godtar 
diplomet som kunskapsbevis i engelska.
Diplomet utfärdas av Cambridge Assess-
ment English, som är en del av Cambridge 
University.

Hur kan jag förbereda mig?
Du kan förbereda dig för Cambridge-
examen på skoltid genom att läsa Engelska 
7 eller genom att ta en förberedande kurs 
på Folkuniversitetet. 



Vilket prov ska jag välja?
Cambridge English: First 
Motsvarar ungefär Engelska 6 på gymnasie-
nivå eller nivå B2 på Europarådets nivåskala. 
Cambridge English: First är ett välkänt 
diplom som accepteras i hela världen inom 
handel och industri och på vissa utbildnings-
institutioner.

Cambridge English: Advanced 
Motsvarar ungefär Engelska 7 på gymnasie-
nivå eller nivå C1 på Europarådets nivåskala. 
Advanced är för dig som behöver kunskaper 
i engelska för arbete och studier. Det accep-
teras av många brittiska och amerikanska 
universitet som bevis på tillräckliga kunska-
per i engelska.

Cambridge English: Proficiency 
Proficiency är en examen på universitetsnivå 
som kräver hög språklig kompetens och god 
allmänbildning. Det visar att du har uppnått 
en utmärkt nivå i engelska. Motsvarar nivå 
C2 på Europarådets nivåskala.

Läs mer om de olika examina 
folkuniversitetet.se/cambridge
cambridgeenglish.org

Vill du veta mer?
Vill du ha mer information om var du kan 
göra provet, pris och tid – kontakta Sarah 
Mühlenbock.

Stockholms län och Södermanland
Sarah Mühlenbock, Folkuniversitetet i Stockholm 
cambridge.stockholm@folkuniversitetet.se 
Tel: 08-789 42 07

TA ETT 
CAMPRIDGEDIPLOM 

PÅ 
FOLKUNIVERSITETET


