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calificările/diplomele 
Cambridge International
la Liceul Heritage

 AS & A Level
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Este un privilegiu să vă urez „Bun venit!” și să 
vă invit să participați la următoarea etapă de 
dezvoltare educațională extraordinară pentru 
Școala Internațională Heritage și pentru 
Moldova.

A studia la Heritage înseamnă a fi parte 
a unei școli internaționale cu o reputație 
globală inegalabilă pentru inovație în 
educație. În liceul nostru, programul 
„Cambridge International A Level” este 
conceput pentru a oferi o experiență unică 
de învățare, „standardul de aur” în educație, 
calificări academice riguroase pentru a 
urma studiile la universitate și dezvoltarea 
abilităților necesare pentru cariere de succes 
în toate domeniile și pentru o viață fericită.

Misiunea noastră este să creăm un model de 
educație inovator de clasă mondială, care nu 
doar îi pregătește pe tineri pentru provocările 
viitorului, dar și care le insuflă valorile 
noastre comune, pe măsură ce dezvoltăm 
liderii viitorului. Profesorii noștri experți în 
domeniu sunt recrutați din întreaga lume 
pentru a oferi o experiență de predare și 
învățare de o calitate remarcabilă, centrată 
pe elev, bazată pe provocarea și susținerea 
elevilor noștri, la nivelul celor mai bune 

școli internaționale din întreaga lume. De 
asemenea, campusul nostru uimitor și modern 
din inima sectorului verde al Chișinăului, 
oferă liceenilor un cadru educațional perfect și 
o experiență unică.

Cultura noastră școlară își propune ca elevii 
noștri să fie conștienți de lumea lor extinsă, 
să fie buni cetățeni, să se gândească profund 
și critic la problemele care ne afectează viața, 
să fie încrezători și responsabili social, să fie 
alfabetizați digital, să fie echilibrați și să se 
îngrijească de starea lor de bine, să lucreze 
împreună și să conducă cu înțelepciune.

A studia la Școala Internațională Heritage 
înseamnă mult mai mult decât a obține 
calificări pentru universitate. A studia la 
Heritage înseamnă să te pregătești cu succes 
pentru viața de dincolo de școală, printr-o 
filozofie educațională orientată spre exterior.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm la 
Heritage, ca să deveniți parte a școlii noastre 
internaționale și a liceului. Aceasta este 
Heritage. Viitorul începe aici.

Rob Ford, 
Directorul Școlii Internaționale Heritage
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Bine ați venit la Liceul Heritage 

În cadrul Școlii Internaționale Heritage, singura școală 
Cambridge din Moldova, Liceul Heritage – un liceu unic care 
urmează parcursul Cambridge – oferă elevilor o educație de 
talie mondială. Liceul pune la dispoziția elevilor tot de ce au 
nevoie pentru a dobândi abilitățile necesare și pentru a avea 
cele mai bune oportunități necesare într-o carieră academică 
și profesională internațională. La Liceul Heritage elevii 
studiază „Cambridge International A Level”, un curs de acces 
la universitate pentru cei cu vârsta de +16 ani, „standardul 
de aur” în educație la nivel mondial. Elevii noștri NU vor 
susține examenele naționale de Bacalaureat, ei vor susține 
doar examenele „A Level” și vor obține calificările/diplomele 
Cambridge recunoscute la nivel global. Suntem mândri că 
am introdus acest program în premieră în Moldova, deoarece 
calificările Cambridge sunt acceptate în toată lumea, de peste 
1400 de instituții, inclusiv universitățile de top. Mai mult decât 
atât, la Liceul Heritage mediul de instruire este exclusiv în 
limba engleză, ceea ce înseamnă că elevii noștri au și mai multe 
oportunități pentru studiile universitare și carierele lor de vis.

Prin ce 
este  
Liceul 
Heritage 
UNIC?
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Cambridge

BAC A Level
Susțin doar 
examenele 
„Cambridge 
International   
AS & A Level”

NU susțin 
examenele 
naționale  
de BAC

Elevii liceului Heritage

Heritage este singurul Liceu

din Moldova

unde se studi-
ază exclusiv în 

engleză

care oferă  
calificări  

„AS & A Level”
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Liceul Heritage este singurul centru de studii preuniversitar din Moldova care 
urmează programul Cambridge și oferă calificări „AS și A Level”, recunoscute la 
nivel global. 

AS Level” și „A Level” sunt calificări internaționale Cambridge, care oferă o pregătire 
excelentă pentru admiterea și educația în universitățile din Moldova, dar și în cele din 
întreaga lume. Acestea fac parte din programul Cambridge Advanced, care este foarte 
flexibil, elevii Heritage având libertatea de a selecta aproape orice combinație dintr-o 
mare varietate de 55 de materii potrivite pentru ei – fie urmează un curs amplu de 
studiu, fie se specializează într-un anumit domeniu. „Cambridge International A Level” 
este un curs de doi ani, iar „Cambridge International AS Level” durează, de obicei, un an. 
Programul „AS & A Level” este destinat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, cu vârste 
cuprinse între 16 și 19 ani.

Avantajele 
curriculumului 

„Cambridge  
AS & A Level”
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Pregătește elevii Heritage pentru carierele 
lor de vis, cum ar fi: Medicină, Afaceri, Drept, 
Arhitectură, Inginerie, Psihologie etc.

Flexibilitate  – elevii pot alege obiectele de 
studiu potrivite pentru ei dintr-o varietate mare 
de 55 de materii

Calificări/diplome internaționale 
recunoscute de universitățile de top din întreaga 
lume și de către angajatorii globali

Elevii dezvoltă cunoștințe aprofundate în 
materiile alese, înțelegere conceptuală și abilități 
de gândire de ordin superior
 

4 examene finale,  comparativ cu 8 examene de 
Bacalaureat în alte școli

Examene în lunile noiembrie și iunie, cu 
flexibilitate de programare
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Unul dintre principalele motive pentru alegerea programului 
Cambridge International „AS & A Level” la Liceul Heritage este 
faptul că dezvoltă cunoștințele, înțelegerea și abilitățile liceenilor 
în: gestionarea și evaluarea diferitelor tipuri de surse de informații, 
gândirea logică și prezentarea argumentelor coerente, conținutul 
aprofundat al materiei studiate, gândirea independentă, formularea 
judecăților, recomandărilor și luarea deciziilor. De asemenea, elevii 
devin încrezători, responsabili și inovatori.

În cadrul 
programului 
„Cambridge 
International  
AS & A Level”

Abilitățile pe care elevii Liceului Heritage  
le dezvoltă în cadrul programului „A Level”
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Elevii Liceului 
 Heritage devin:

Elevii Liceului Heritage 
își dezvoltă abilități în:

încrezători înțelegerea 
conceptuală

prezentarea unor 
argumente  
coerente

gândirea  
independentă

reflexivi

responsabili înțelegerea  
aprofundată a 

materiei

aplicarea 
cunoștințelor în 

situații noi

lucrul și  
comunicarea în 
 limba engleză

inovatori

implicați
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Elevii Heritage despre „A Level”

Arina Colun
10E2

Am ales programul „A Level” pentru că 
mi se pare cu adevărat potrivit pentru 
mine. Programul implică mai puține 
materii și mai mult timp liber, pe care 
îl pot folosi pentru a-mi aprofunda 
cunoștințele în domeniile pe care le aleg, 
adică arhitectură, design și matematică. 
De asemenea, consider că „A Level” este 
o experiență interesantă, deoarece acest 
program este similar cu cel universitar. 
Mai mult, cred că, dacă începi să studiezi 
acest program, devii mai responsabil 
și mai matur, întrucât înțelegi acum 
importanța performanței tale academice. 
Având în vedere faptul că vreau să 
studiez într-una dintre cele mai bune 50 
de universități din lume, aș spune că „A 
Level” mă va ajuta foarte mult. Cred că va 
lărgi spectrul instituțiilor de învățământ 
din care mi-aș dori să aleg, deoarece 
este un program internațional, care este 
acceptat aproape peste tot. Mai mult de 
atât, fiind elevă „A Level”, îmi voi dezvolta 
gândirea critică, creativitatea și chiar voi 
învăța cum să trăiesc pe cont propriu dacă 
plec în străinătate pentru a studia.

„
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Veaceslav Gandrabur
10E2

Fiind elev IGCSE, sunt foarte mulțumit de 
faptul că studiez aici, la Heritage, și mă 
perfecționez dobândind noi abilități. Ca 
persoană care nu cunoștea acest program 
înainte, eram curios care va fi următorul 
pas al educației mele, după IGCSE. Și așa 
am aflat despre „A Level”. Pentru mine 
„A Level” înseamnă acces la cunoștințe 
și experiență universitară de neprețuit. 
În același timp, este o diplomă bine 
cunoscută, calificările fiind recunoscute în 
întreaga lume și de aceea am ales-o. Ceea 
ce îmi place cel mai mult, este că poți alege 
subiectele pe care dorești să le studiezi, 
astfel încât să te poți concentra asupra 
a ceea ce te interesează. Programele „AS 
& A Level” vor dezvolta în noi oameni 
independenți și responsabili și ne vor 
învăța cum să luăm decizii corecte, ceea 
ce, cu siguranță, ne va ajuta pe toți să ne 
construim viitoarele cariere.

„
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Flexibilitatea curriculumului Cambridge International „AS & A Level” nu este doar 
utilă pentru elevii Liceului Heritage, care pot alege și combina subiectele de studiu, 
ci și o dovadă că timpul lor este respectat.

Întreaga gamă de 55 de materii le oferă posibilitatea de a urma un curs amplu de 
studiu sau de a se specializa într-un anumit domeniu. În funcție de cariera pe care 
doresc să o urmeze, elevii vor fi îndrumați să aleagă subiecte esențiale și subiecte 
adiționale recomandate.

Pentru a finaliza cu succes „A Level” cu note bune, elevii vor investi o cantitate 
semnificativă de timp studiind independent și sporindu-și nivelul de  înțelegere. 
Toate cursurile „A Level” includ timp de învățare independentă, care este petrecut 
în studiu privat și la bibliotecă.

Materiile 
 „Cambridge 
International  

A Level” 
recomandate pentru 

cele mai solicitate  
cariere

Materiile  
„Cambridge International AS & A 



13

 

Medicină și farmacie
Materiile esențiale
Chimie, Biologie, Matematică
Materiile recomandate
Fizică

Arhitectură
Materiile esențiale
Artă
Materiile recomandate
Matematică, Fizică

Drept
Materiile esențiale
Nici unul
Materiile recomandate
Matematică, Economie, Drept, 
Contabilitate, Literatură engleză

Psihologie
Materiile esențiale
Biologie, Chimie, Matematică  
sau Fizică
Materiile recomandate
Psihologie, Sociologie 

Afaceri
Materiile esențiale
Matematică și Economie
Materiile recomandate
Studii de afaceri, Contabilitate, 
Drept, Psihologie

Nutriție și Biochimie
Materiile esențiale
Chimie, Biologie și Matematică  
Materiile recomandate
Fizică

Inginerie
Materiile esențiale
Matematică și Fizică
Materiile recomandate
Chimie, Matematică superioară
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Elevii care doresc să studieze „A Level” pot alege o combinație de oricare 4 materii 
din lista de mai jos.

Materiile „Advanced Level”

Materiile „AS Level” Materiile „A Level”

Contabilitate Contabilitate

Artă & Design Artă & Design

Biologie Biologie

Business Business

Studii clasice Studii clasice

Chimie Chimie

Informatică Informatică

Economie Economie

Limba engleză Limba engleză

Literatura engleză Literatura engleză

Geografie Geografie

Perspective globale și cercetare Perspective globale și cercetare

Istorie Istorie

Tehnologii Informaționale Tehnologii Informaționale
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Drept Drept

Matematică Matematică

Studii Media Studii Media

Educație fizică Educație fizică

Fizică Fizică

Psihologie Psihologie

Sociologie Sociologie

Călătorii și turism Călătorii și turism

Limba franceză Limba franceză

Limba germană Limba germană

Materii exclusive „AS Level” Materii exclusive „A Level”

Limba și literatura engleză -

Managementul de mediu -

În plus, toți liceenii urmează o serie de cursuri extrașcolare neexaminabile, cum ar fi 
trainingul „Duke of Edinburgh’s Award”, „Leadership Courses”, „Student Council & SR”, 
„Higher Education Advisory”, cluburi, sport și „Founders’ Lectures”. Un anumit număr de 
studenți pot obține, de asemenea, calificarea „Extended Project Qualification” (EPQ).



16

Calificările Internaționale Cambridge „AS & A Level” oferite de 
Liceul Heritage, le acordă elevilor posibilitatea de a-și continua 
studiile în peste 1400 de instituții din 195 de țări, inclusiv la 
universitățile de top ale lumii. Programul nostru le permite elevilor 
să dobândească abilitățile necesare pentru învățământul superior. 
Primele cinci abilități și calități pe care le caută responsabilii de 
admitere la universitate atunci când evaluează solicitanții sunt:

■ reușita academică generală
■ trăsăturile de caracter (motivație,  

perseverență, colaborare etc.)
■ cunoașterea limbii engleze
■ înțelegerea domeniului ales
■ activitățile extracurriculare Recunoașterea 

internațională
a calificărilor/

diplomelor Cambridge 
oferite de Liceul 

Heritage 

Recunoaștere internațională 
și oportunități
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Calificările Cambridge  sunt acceptate de  Universități de top, precum:

Calificările  
 „AS & A Level” 
 sunt recunoscute:

Universitatea 
Națională 
Australiană

Universitatea din 
Hong Kong

Universitatea 
Americană din 
Cairo, Egipt

Freie Universität,  
Berlin

Universitatea 
din Toronto, 
Canada

Peste 740 de universități din SUA, inclusiv 
toate Ivy League și Ivy Plus (Brown, 
Harvard, MIT, Stanford, Yale etc.)

Universitatea 
Cambridge și toate 
celelalte universități 
din Marea Britanie

1400 195 6

În țări precum Statele Unite și Canada, notele bune obținute la materiile „Cambridge 
International A Level” alese cu atenție, pot fi echivalate du credite pentru până la un an de 
studii universitare.

De peste În Pe

de instituții de țări continente
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Să aleagă doar 
„Cambridge 

International 
AS Level”, de 

obicei pentru una 
dintre materii. 

Conținutul 
programei este 
o jumătate din 

„Cambridge 
International  

A Level”.

Obținerea calificărilor  
„Cambridge International AS & A Level”

Elevii pot alege dintr-o serie de opțiuni de evaluare pentru a obține calificările  
„Cambridge International AS & A Level”:

Să aleagă traseul de evaluare 
etapizată „Cambridge 

International AS Level” într-o 
singură serie de examene 

și să finalizeze „Cambridge 
International A Level” într-o 

serie ulterioară. Notele 
„AS Level” pot fi complet 

redirecționate la „A Level”, 
de două ori într-o perioadă de 

13 luni. Traseul de evaluare 
etapizată nu este posibil la 
toate materiile. Rezultatele 
obținute pentru programele 

lingvistice „Cambridge 
International AS Level” nu pot 
fi redirecționate la „Cambridge 

International A Level”. 

Pot opta pentru 
a susține toate 

lucrările cursului 
„Cambridge 

International 
A Level” în 

același sesiune 
de examinare, de 
obicei la sfârșitul 

cursului.

1 32
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Raportarea realizărilor  
și examinărilor

Pentru fiecare disciplină pe care o 
selectează, elevul va primi o notă 

separată. Notele sunt comparative cu 
cele recunoscute la nivel internațional, 
care au reguli clare pentru explicarea 
standardelor de reușită. „Cambridge 
International A Level” se notează pe 
o scară de la A* (cea mai mare) la E 

(performanță minimă necesară). 

Nu există o notă A* pentru „Cambridge 
International AS Level”, care variază de 

la nota A la E.

Examenele sunt obligatorii la toate 
disciplinele „A Level”. Seriile de 

examinare „Cambridge International 
AS & A Level” se desfășoară de două ori 
pe an, în iunie și noiembrie. Rezultatele 

sunt publicate în august și ianuarie.
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Alătură-te comunității Heritage 

Procesul de înscriere la Liceul Heritage pentru următoarea 
sesiune academică se va desfășura practic până în septembrie, 
însă adevărata oportunitate pentru elevi de a fi admiși este 
în lunile ianuarie, februarie și cel târziu în martie. Facem un 
interviu foarte personalizat cu fiecare candidat și îi asistăm pe 
elevi în orientarea profesională, astfel încât să ne asigurăm că se 
află pe calea corectă.  

Aflați mai multe despre admitere și aplicați la     
www.heritage.md/admissions 

De ce să alegi
Liceul Heritage și

Curriculumul 
Cambridge 

International?
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Alege Liceul Heritage  
dacă:

Despre admiteri:

Îți dorești să alegi 
și să combini 

materiile pe care 
le vei studia

Admiterea durează 
până în septembrie. 

Dar îți recomandăm să 
aplici din timp, până în 

martie

Visezi la o 
educație 

internațională 
de calitate

Vei avea  
un interviu 

foarte 
personalizat

Contactează Biroul 
de Admiteri:

+373 62 02 22 08

Dorești să primești 
calificările/diplomele 
„AS & A Level”, 
recunoscute la nivel 
mondial

Vrei să 
studiezi 

exclusiv în 
limba engleză

Vei beneficia 
de îndrumare 

și consiliere în 
carieră

Vrei să ai multe 
oportunități 

pentru o carieră 
globală

Vei primi 
confirmare  

pentru materiile 
alese

E-mail: 
info@heritage.md
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Datele-cheie pentru admiterile „A Level”
Etapa de admitere Datele cheie 

Depunerea formularului cu opțiunile alese Ianuarie

Interviuri Februarie

Confirmarea cursurilor și orarul provizoriu Februarie

Depunerea formularelor de către candidații externi Ianuarie-August

Examinarea candidaților externi Ianuarie-August

Taxe de studii pentru Liceu 
Liceu Taxa de înregistrare Taxa anuală

Categoria 1 350 EURO 6 325 EURO 

Categoria 2 450 EURO 11 000 EURO    

Elevi Heritage existenți 100 EURO -

Categoria 1  taxe percepute 
pentru elevii ai căror părinți 
sau reprezentanți legali au 
cetățenia Republicii Moldova.

Categoria 2 taxe percepute pentru 
elevii străini nerezidenți sau cei 
aflați la întreținerea cetățenilor 
străini sau rezidenților cu permis 
de ședere temporară în Republica 
Moldova.  

Taxele de examinare Cambridge International nu sunt incluse în taxele de școlarizare.



+37362022208  
info@heritage.md
www.heritage.md
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Obţine 
calificările/diplomele 
Cambridge International
la Liceul Heritage

 AS & A Level




