
Motto: Cine nu cunoaşte limbi străine nu are idee despre propria limbă.(J.W.Goethe) 
  
 
Incă de la înfiinţare, anul 2002, Centrul de Limbi Străine s-a dorit a fi un răspuns 
imediat şi eficient la dorinţele şi necesităţile persoanelor care se angajează în învăţarea 
unei limbi străine din varii motive.  Această implicare a Centrului a vizat atât planul 
naţional, piaţa muncii locală, cât şi pe cel internaţional, de a ajuta indivizi de formaţii 
diferite în a pătrunde cât mai bine în contextul academic şi profesional din alte ţări. 
 
Insuşi formatul cursurilor Centrului de Limbi Străine a fost personalizat pe nevoile 
cursanţilor.  S-a ţinut seama de bagajul de cunoştinţe personal într-o limbă străină, de 
aşteptările şi de motivaţiile acestora în momentul înscrierii la acest tip de cursuri.   
 
De la început, Centrul de Limbi Străine şi-a structurat modulele de cursuri pe modelele 
oferite în documentele pertinente Cadrului European Comun de Referinţă pentru 
Limbi, publicate de Consiliul Europei în anul 2001.  Aceste modele includ metode de 
predare, stiluri de învăţare, auto-evaluarea şi evaluarea studenţilor.  Profesorii noştri 
oferă o autonomie din ce în ce mai mare studenţilor în folosirea limbii învăţate, 
potrivit scopului acestui Centru. 
 
Mai mult, Centrul de Limbi Străine a fost şi este deschis colaborării cu instituţii 
naţionale şi internaţionale care oferă valabilitatea certificatelor obţinute la absolvirea 
acestor cursuri.  Tipurile de certifícate eliberate de Centru au perioade de valabilitate 
diferite, cu recunoaştere în ţară şi în lume. 
 
Interesat de o acoperire geografică întinsă, Centrul de Limbi Străine şi-a extins 
activitatea şi la alte centre ale Universităţii Spiru Haret din ţară, cum ar fi Constanţa, 
Craiova, Râmnicu-Vâlcea.   
 
Colaborarea cu instituţiile de peste hotare au adus o contribuţie convingătoare şi 
asupra suportului de cursuri, a materialelor didactice folosite în acest demers.  Acestea 
au fost preluate în format hârtie, audio, video, urmărindu-se o cât mai bună trecere 
între nivelurile de limbă şi la o împletire a mijloacelor de asistenţă pentru toate 
competenţele incluse în materialele de predare şi de evaluare. 
 
Centrul de Limbi Străine  este membru al Confederaţiei Centrelor de Limbi Străine 
Universitare Europene (Cercles)  începând cu anul 2006.  
 
Un lucru deloc de neglijat este locaţia acestui Centru de Limbi Străine.  Aflat în sediul 
central al Universităţii Spiru Haret, pe strada Ion Ghica, acesta se află la intersecţia 
multor mijloace de transport şi la îndemâna tuturor celor interesaţi.  Condiţiile 
excelente îl fac să se numere printre cele mai performante centre de acest gen din 
mediul academic. 
 
Motivaţia Centrului de Limbi Străine mai include şi furnizarea către studenţi de ocazii 
de a pătrunde în alte universuri culturale, de a-i pregăti pentru impactul cu alte popoare 



şi alte matrice de civilizaţie.  Conceptul de ‘cetăţean european’ nu a fost niciodată o 
idee fără acoperire pentru noi.  Dorim o astfel de calificare pentru oricare dintre 
absolvenţii noştri, cu care ne mândrim. 


