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OFERTA DE CURSURI
CURSURI LIMBA ENGLEZĂ
PACHETUL BASIC USER

Cursuri Limba engleză iniţiere A1
Descrierea şi scopul cursului
La acest tip de curs participanţii vor asimila conceptele şi noţiunile de bază în vederea utilizării
corecte şi coerente a limbii engleze la nivel minim.
Adresabilitate
Cursul se adresează persoanelor care nu au studiat limba engleză în şcoală sau care au cunoştinţe vagi
şi nesistematizate de limba engleză.
Durata cursului

40 de ore în 10 săptămâni (2 ore x 2 zile/săptămână)
Materialele de bază pentru curs
Se asigură contra cost.
Finalitatea cursului
Certificat de absolvire eliberat de AsIP – ODL Center.
Modalitate de desfăşurare a cursurilor
Se lucrează cu grupe de 8-12 persoane. Pentru formarea unei grupe sunt necesari minim 7 cursanţi.
Costuri
1 curs = 600 de lei

Cursuri Limba engleză pentru începatori - nivel I /A2
Descrierea şi scopul cursului
Cursul are drept scop însuşirea regulilor de pronunţie şi scriere, a vocabularului elementar, a
elementelor de gramatică de bază, acomodarea cu traducerea de texte accesibile şi cu conversaţia în
limba engleză.
Adresabilitate
Cursul se adresează persoanelor care au ceva cunoştinţe de limba engleză dobândite fie în şcoală sau
în cadrul cursului de iniţiere nu dar nu au suficiente abilităţi de comunicare în limba engleză
(citit, vorbit, scris).

Durata cursului

50 de ore în 10 săptămâni (2,5 ore x 2 zile/săptămână) sau 12,5 săptămâni (2 ore x 2
zile/săptămână).
Materialele de bază pentru curs
Se asigură contra cost.
Finalitatea cursului
Certificat de absolvire eliberat de AsIP – ODL Center.
Atestate/Certificate eliberate de MECTS prin Universitatea din Bucureşti obţinute în urma susţinerii
unui examen de absolvire. Costuri = 100 lei.
Modalitate de desfăşurare a cursurilor
Se lucrează cu grupe de 8-12 persoane.
Pentru formarea unei grupe sunt necesari minim 7 cursanţi.
Costuri
1 curs = 750 de lei

