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COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZĂ
Iniţiere şi Specializare
Certificat recunoscut de:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului

Locaţie:

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32
550324, Sibiu;

Durata:

72 ore – 36 sesiuni a câte 2 ore/sesiune;

Perioada de desfăşurare:

în funcţie de formarea grupelor;

Taxa de participare:

începători: 335 Lei
Intermediari: 375 Lei

Reduceri

5% pentru mai mult de doua persoane din aceeaşi instituţie;
7% pentru mai mult de 5 persoane din aceeaşi instituţie;
10% daca sunt mai mult de 10 persoane din aceeaşi instituţie.
La înscriere se va achita 10% din costul cursului. Taxa de participare
acoperă costurile cu privire la traineri, materiale, examene, depunerea
documentaţiei pentru eliberarea certificatelor si certificate.

Pentru cine este cursul:

Cursul de Comunicare în Limba Engleză se adresează tuturor
persoanelor care vor să înveţe o limbă străină.

Obiectivele cursului:
•

•
•

Să dezvolte capacitatea de comunicare a studenţilor în limba engleza,
în special În situaţii legate de activitatea pe care urmează să o
desfăşoare. Deprinderile lingvistice sunt integrate în activităţi practice
în care studenţii vor fi solicitaţi să rezolve probleme sau să execute
diverse sarcini, stimulând în acest fel participarea lor activă
Să familiarizeze studenţii cu cultura britanică şi americană în context
istoric, social şi economic (sistemul juridic englez şi american)
Să conducă studenţii la însuşirea deprinderilor de limba astfel încât sa
le faciliteze accesul la bibliografia de specialitate

Structura cursului:
Nivel începători:

Vorbit: participarea la conversaţii, simularea unor situaţii reale (de
exemplu: pe strada, la restaurant, la magazin, exprimarea orei, descrierea
activităţilor zilnice, descrierea unei imagini, etc.)
Citit: alfabetul, reguli de pronunţie, citirea unor texte scurte si cu lexic de
baza;

Scris: reguli de scriere, ortografierea corecta a unor fraze uzuale,
compunerea de enunţuri;
Gramatica: pronumele personal, numeralul, verbul to be (a fi), adjectivul
posesiv, pluralul substantivelor, pronumele demonstrative, “there is”/”there
are”, timpurile Present Simple si Past Simple, viitorul cu “going to”.
Nivel intermediar:

Vorbit: exprimarea reacţiilor fata de o activitate, o emisiune TV, un film
sau o carte, participarea la o conversaţie despre vacanta, dorinţe, ambiţii
sau realizări, scurt dialog la banca;
Citit: relatări, invitaţii, scurte povestiri, prezentări ale unor locuri si servicii,
articole
de
interes
general
din
reviste
sau
ziare.
Scris: povestirea de întâmplări, relatarea intrigii unei cărţi sau a unui film,
redactarea unui scurt articol de ziar sau a unei invitaţii, legarea ideilor în
redactarea unui text de mărime si grad de dificultate medie, exprimarea
sentimentelor
si
a
urărilor
în
scrisori
personale;
Gramatica: gradele de comparaţie ale adjectivelor si adverbelor,
substantive numărabile/nenumărabile, “used to”, Gerund, diateza pasiva,
exprimarea intenţiei, verbele modale, diferenţe între formele de Present,
Past si Present Perfect, introducerea timpurilor Present Perfect
Continuous şi Past Perfect, valorile formei de Present Continuous, fraza
condiţionala de tip I si II.

Beneficiile cursului:

La sfârşitul acestui curs, fiecare participant va putea:

Nivel începători:

• să înţeleagă expresii cunoscute şi propoziţii simple (referitoare la
familie, la împrejurări concrete), când se vorbeşte rar şi cu claritate;
• să înţeleagă mesajul unor anunţuri, afişe sau cataloage;
- să comunice într-o conversaţie, să formuleze întrebări pe teme
cunoscute sau de necesitate imediată (de exemplu pe stradă, indicaţii
referitoare la o locaţie sau într-un magazin, indicaţii referitoare la un
anume produs, etc.) şi să răspundă la asemenea întrebări;
• să utilizeze expresii şi fraze pentru a descrie unde locuiesc şi
oamenii pe care îi cunosc, să relateze activităţi la prezent;
• să scrie o carte poştală, să completeze formulare cu detalii
personale (de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa pe un formular
de hotel, etc.).

Nivel intermediar:

• să înţeleagă punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme
familiare (activitatea profesionala, şcoala, petrecerea timpului liber etc);
• să înţeleagă ideea principala din multe programe radio sau TV pe
teme de actualitate sau de interes personal sau profesional;
• să înţeleagă texte redactate într-un limbaj uzual;
• să facă faţă în majoritatea situaţiilor care pot sa apăra în cursul
unei călătorii printr-o regiune unde este vorbita limba;
• să participe fără pregătire prealabila la o conversaţie pe teme de
interes
personal
sau
referitoare
la
viata
cotidiana;
• să lege expresii şi să se exprime coerent pentru a descrie experienţe
si
evenimente,
visele,
speranţele
şi
obiectivele;
• să îşi argumenteze şi să explice pe scurt opiniile şi planurile;

• să scrie un text coerent pe teme familiare sau de interes personal, sa
scrie scrisori personale descriind experienţe şi impresii.
Condiţii de înscriere

Pentru a vă putea înscrie, vă rugăm să transmiteţi: fişa de înscriere şi o
copie după documentul care să ateste achitarea taxei de participare în
contul:
FUNDAŢIA UNIVERSITARA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ
CONT RO 24BUCU698183282511RO01
Deschis la ALPHA BANK Sibiu
Persoanele interesate pot trimite fişa de înscriere prin: fax la
numărul: 0269-233 576, e-mail cursuri.extra@roger-univ.ro sau prin
poştă.

Acte necesare:

• Copie după ultima diplomă de studii (minim diplomă de bacalaureat);
• Copie după actul de identitate;
• Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
• Fişa de înscriere.

Persoană de contact:

Asist.univ.ec. Mircea FUCIU
Tel:
0269-233.568, 0369-401.002;
Fax: 0269-233.576;
e-mail: cursuri.extra@roger-univ.ro

