Centrul de Limbi Străine „Dimitrie Cantemir” al
Facultății de Limbi și Literaturi Străine,
din cadrul Universităţii Creștine „Dimitrie
Cantemir” vine în întâmpinarea cerințelor impuse
de piața muncii, oferind o gamă largă de cursuri
de limbi străine:

ARABĂ

ÎNSCRIERE
Vârsta minimă pentru înscriere la cursurile de limbi
străine este de 18 ani;
Ÿ Înscrierile se fac pe parcursul întregului an;
Ÿ Grupele au maxim 15 cursanți și minim 8 cursanți;
Ÿ Cursurile se desfășoară la Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine, din cadrul Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir”.
Ÿ

CHINEZĂ
COREEANĂ
ENGLEZĂ
FRANCEZĂ

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Centrul de Limbi Străine „Dimitrie Cantemir”

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
cartea de identitate (original şi copie xerox);
Ÿ chitanţa prin care se face dovada plăţii (plata se face la
casieria de la sediul central al Universităţii);
Ÿ formularul de înscriere completat (de la sediul
secretariatului Facultății de Limbi și Literaturi Străine);
Ÿ dosar plic.
Ÿ
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Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa
zilnic, între orele 9.00 - 18.00 la Secretariatul
Facultății de Limbi și Literaturi Străine
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
 Splaiul Unirii nr. 176, Corp D3, etaj 2,
sector 4, București
( 021 330 87 20, 021 330 79 00 / int. 128
021 330 79 11 / int. 128
 www.ucdc.ro
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Ÿ

Profesorii care predau la Centrul „Dimitrie Cantemir”
sunt cadre didactice ale Facultății de Limbi și Literaturi
Străine, profesori asociaţi, profesori invitați și
profesori nativi, permanent preocupaţi de aprofundarea cunoștinţelor și de utilizarea celor mai
recente și performante metode de instruire.

Ÿ

În activitatea de predare, sunt folosite materiale
moderne ale celor mai prestigioase edituri străine,
incluzând mijloace multimedia.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Cursurile sunt adaptate la nivelurile din Cadrul Comun
European de Referință pentru Limbi Străine (CECRL):
învățare, predare și evaluare ale Consiliului Europei.
Structura cursurilor de limbi străine cuprinde un număr
de 6 module a câte 68 de ore care corespund celor 6
niveluri de referință: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Ÿ

Ÿ

La ﬁnalul unui modul, cursanţii primesc un certiﬁcat
de competenţă lingvistică în urma susținerii unui test
de evaluare în timpul ultimului curs al ﬁecărui nivel.

Taxa pentru 1 modul este de 200 de euro (echivalent în
lei, la cursul zilei) și se poate achita ﬁe integral la
înscriere, ﬁe în două tranșe, o jumătate la înscriere și
cealaltă jumătate în maxim două săptămâni de la
începerea cursului. Neachitarea celei de-a doua rate în
acest termen atrage după sine imposibilitatea de a
participa în continuare la cursuri.
MODUL

NIVEL CECRL

DURATĂ

TAXĂ

A1

ÎNCEPĂTOR

68 de ore

200 euro

A2

ELEMENTAR

68 de ore

200 euro

B1

INTERMEDIAR

68 de ore

200 euro

B2

AVANSAT

68 de ore

200 euro

C1

SUPERIOR

68 de ore

200 euro

C2

EXPERIMENTAT

68 de ore

200 euro

Programul este de 2 ședinţe/săptămână, a câte 2 ore,
iar zilele se stabilesc în funcţie de opţiunile majorităţii
cursanţilor și de programul profesorului. Cursurile pot
avea loc și sâmbăta ori duminica.

