REZIDENTIAT SI CURSURI
POSTUNIVERSITARE

Limba engleză - limbaj general și specializat
Coordonatorul cursului:
Conf. univ. dr. Bianca HAN (limbaj general)
Colaboratorii cursului:
Lector univ. dr. Cristina NICOLAE (limbaj general)
Lector univ. dr. Dana RUS (limbaj de specialitate – inginerie)
Lector univ. dr. Andreea BAN (limbaj de specialitate – inginerie)
Lector univ. dr. Nicoleta MARCU (limbaj de specialitate – juridic)
Lector univ dr. Lia CONȚIU(limbaj de specialitate –economic)
Criterii de recrutare a cursanţilor:
Recrutarea se face pe bază de înscriere.
La înscriere, candidații vor specifica modulul pentru care optează.
Candidații vor da un test de plasament, pentru a se stabili nivelul de cunoștințe de limba engleză
(Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) în vederea repartizării în grupa
de lucru corespunzătoare, respectiv, modulul de lucru.
Perioada de desfășurare: 6 mai -30 iunie 2018
Locul desfăşurării: Sediul UMFST de pe Str. Nicolae Iorga nr.1
Taxa de curs: 500 lei/modul/grupă
Alte informații:Cursul presupune 32 de ore de curs/modul/grupă
Număr cursanți/grupă: minimum 8, maximum 15
Scurta descriere: Cursul de limbă engleză asigură o pregătire intensă a cursanților prin utilizarea
de materiale didactice de actualitate, precum și a tehnicilor moderne de predare. Se urmărește
dezvoltarea competențelor fundamentale (speaking, listening, writing, reading comprehension,
English in use), cu accent pe îmbogățirea vocabularului, acuratețea gramaticală, creșterea
capacității de comunicare orală și sporirea fluenței în exprimare, astfel încât cursanții să poată
folosi activ limba în situații date/concrete.
Se va face o evaluare sumativă a cunoștințelor de limbă străină asimilate pe parcursul cursului și
se va elibera un certificat de participare de catre instituția organizatoare (UMFST Targu Mures).
Opțional, se poate susține examen de competență lingvistică în cadrul centrului CCLASC al
UMFST.
Documentele necesare pentru inscriere:
Fisa de inscriere
Copie CI
Dovada achitarii taxei
Link: https://www.umfst.ro/cursuri-postuniversitare/prezentare.html
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