CURSURI INTENSIVE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI
Nr. pers.

2 PERSOANE

3 PERSOANE

4 PERSOANE

5,6 PERSOANE

Nr.ore

30 ore/3 săptămâni,10 ore/săptămână
La cererea cursanţilor, cele 30 ore pot fi parcurse în 5 săptămâni, adică se vor face câte 6 ore/săptămână
(2 ore/zi, 3 zile/săptămână).

Nivel studii

nivel începător,mediu,avansat
Pentru nivelul mediu şi avansat, împărţirea cursanţilor în grupe se face pe baza unui test de plasare care se
efectuează la prima întâlnire cu cadrul didactic.

Inscrieri
Orar

septembrie-iulie
Se stabileşte 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. Cursurile se ţin la sediul central al Universităţii Spiru Haret.

Acte
necesare
inscrierii
(copie xerox)

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 competenţă lingvistică în care se menţionează tipul
şi durata cursului, precum şi calificativul obţinut de cursant în urma examinării.

CURSURI CONVERSAȚII LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI

Nr. pers.
Nr.ore

Nivel studii
Inscrieri
Orar
Acte
necesare
inscrierii
(copie xerox)

2 PERSOANE

3 PERSOANE

4 PERSOANE

5,6 PERSOANE

16 ore/4 săptămâni,4 ore/săptămână
La cererea cursanților, cele 16 ore pot fi parcurse în 2 săptămâni, adică se vor face câte 8 ore/săptămână
(4 ore/zi).
nivel începător,mediu,avansat
septembrie‐iulie
Se stabileşte la prima întâlnire cu profesorul coordonator, astfel încât toți cei înscrişi să poată lua parte la
acest curs. Orele pot avea loc şi în weekend. Cursurile se țin la sediul central al Universității Spiru Haret.
 buletin identitate
 act studii (pentru studenți/absolvenți USH se poate doar carnet note sau
contract înscriere la facultate)
 chitanța prin care se face dovada plății (plata se face la casieria de la
sediul central al Universității)
 formularul de înscriere completat (DESCĂRCARE)
La finalul unui modul, cursanții primesc un certificat de competență lingvistică în care se menționează
tipul, durata cursului şi capacitatea de comunicare în limba străină.

