
CURSURI DE LIMB Ă ENGLEZĂ COMERCIAL Ă 

 

Cursul se adresează persoanelor care doresc să achiziţioneze sau să îşi 
îmbunătăţească competenţele de comunicare şi cunoştinţele de terminologie 
economică şi juridică aferentă mediului comercial – studenţi sau absolvenţi. Noutatea 
cursului constă în abordarea studiului limbii engleze din perspectivă interculturală şi 
din punct de vedere al diferenţelor de „cultură” a firmei ca element esenţial în 
achiziţionarea limbajului specializat. Se pune un accent deosebit pe abilităţile de 
prezentare şi comunicare orală prin exerciţii speciale (individuale sau de grup). 

� ÎNSCRIERILE: se fac permanent în perioada septembrie-aprilie; 

� DURATĂ CURSURI: un modul (începător, mediu, avansat) cuprinde 32 de ore 
şi are o durată de 10 săptămâni. Cursurile se ţin o dată pe săptămână (3 ore) sau 
de două ori pe săptămână (1,5 ore/şedinţa) între lunile octombrie-mai; 

Vrei să ai mai  multă încredere în tine în mediul profesional? Înscrie-te la 
unul din cele 2 module, sau la ambele în orice ordine doreşti: 

���� Comunicare orală (Speaking for Business)- modul destinat cunoscătorilor 
de limbă engleză, nivel mediu (intermediate), având ca tematică: 

�  prezentarea firmei (tehnici de captarea atenţiei, intonaţie, limbajul corpului),  

� conversaţii telefonice,  

� participarea la întâlniri de afaceri şi negocieri,  

� schimb de informaţii (inclusiv despre produse), cu  

� accent special pe situaţii de erori de comunicare. 

���� Comunicare scrisă (Writing for Business) - modul destinat cunoscătorilor 
de limbă engleză, nivel mediu (intermediate), având ca tematică: 

�  redactarea diferitelor tipuri de scrisori de afaceri,  

� formulări specifice inclusiv stereotipuri, clişee,  

� redactarea de rapoarte, e-mailuri şi corespondenţă rapidă, cu  

� accent pe conştientizarea, înţelegerea şi asumarea convenţiilor internaţionale 
existente  în acest tip de redactare de documente. 

 

 



Avantaje:  

� accent pe dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi metalingvistice cu ajutorul 
unor cadre universitare cu înaltă specializare în domeniu 

� însuşirea unei abordări noi, în ton cu tendinţele actuale,  a învăţării limbii 
engleze din perspectivă interculturală, pentru înlesnirea stabilirii de contacte şi 
relaţii cu firme şi parteneri străini 

� structura modulară a cursului permite opţiunea pentru un tip de comunicare 
sau altul, în funcţie de interese proprii de pregătire. 

Cerinţe curs: 

Candidaţilor li se recomandă susţinerea unui Test de plasament înainte de 
începerea cursului, de evaluare a cunoştinţelor şi împărţirea corectă pe grupe de 
studiu. Fiind un curs de specializare, nivelul minim necesar de cunoaştere a 
limbii engleze este cel mediu (intermediate). 

� ZIUA ŞI INTERVALUL ORAR : se stabilesc la prima întâlnire cu profesorul 
coordonator, astfel încât toţi cei înscrişi să poată lua parte la acest curs. Orele 
pot avea loc şi în weekend;  
 

� SALA DE CURS: din incinta sediului central al Universităţii Spiru Haret; 

� Pentru nivelul mediu şi avansat, împărţirea cursanţilor în grupe se face pe baza 

unui test de plasare care se dă la prima întâlnire cu cadrul didactic;  

� GRUPELE:  sunt restrânse (între 10-15 cursanţi). 

Acte necesare pentru înscriere (în original): 

� buletin identitate  
� act studii (pentru  studenţi/absolvenţi USH se poate 

doar carnet note sau contract înscriere la facultate) 
� chitanţa prin care se face dovada plăţii (plata se face 

la casieria de la sediul central al Universităţii 
� formularul de înscriere completat (DESCĂRCARE) 

La finalul unui modul, cursanţii primesc un certificat de absolvire în care se 

menţionează tipul şi durata cursului, precum şi calificativul obţinut de cursant în urma 

examinării.   

www.spiruharet.ro/data/2012/11/descarca.pdf

