Limbi Moderne
(studierea limbii engleze, germane, italiene, franceze, germane, române)




Catedra Limbi Moderne din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei organizează:
cursuri de limbi străine de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză, italiană,
română);
cursuri de limba română pentru străini;
cursuri de pregătire în vederea obţinerii certificatelor de competenţă lingvistică recunoscute
pe plan internaţional (TOEFL);

Admiterea la studii

Aceste oferte se adresează elevilor, studenţilor,
doctoranzilor, oricăror persoane angajate sau în căutarea
unui loc de muncă, cu studii medii sau superioare, în
domeniul cunoaşterii limbilor moderne şi a perfecţionării
sau specializării în variate domenii profesionale în care
utilizarea limbilor moderne este necesară, precum şi
pregătirea în vederea susţinerii de teste naţionale şi
internaționale.
Admiterea în grupele de studii a limbilor străine (cu
excepţia începătorilor) se desfăşoară conform rezultatelor
evaluării lingvistice, prin aplicarea testelor de plasament.

Document de absolvire

La finalizarea studiilor se eliberează Certificatul CFC/ CRP

Durata studiilor

Cursurile se organizează anual, în perioada septembrie iunie, respectându-se, în general, structura anului universitar
(inclusiv perioadele de sesiune).
Cursurile au o durata de 2 / 8 luni, având, respectiv, 72 /170
ore şi sunt asigurate de profesorii catedrei.
Grupele de curs se vor constitui cu un număr de 7-10
cursanţi.

Autorul / Departamentul / catedra
responsabilă de formare continua

Caterenciuc Svetlana, conf. univ. dr., şef catedra Limbi
Moderne

Destinaţia studiilor

Cursurile de limbi moderne sunt orientate către:
a) dobândirea de cunoştinţe cu caracter general la nivel
începător, mediu şi avansat;
b) învăţarea limbilor moderne în scopuri specifice (pentru
mediul de afaceri, agenţi economici, domeniul tehnic);
c) pregătirea cursanţilor pentru susţinerea examenelor de tip
TOEFL.

Cunoştinţe şi competenţe la
finalizarea studiilor

Cursurile de limbi moderne se finalizează prin certificat de
competenţă lingvistică, în urma susţinerii testării finale.
Catedra Limbi Moderne testează la cerere cunoştinţele de
limbi străine şi eliberează Certificat de competenţă
lingvistică.
Testarea
se efectuează în conformitate cu scara şi
descriptorii prevăzuţi de Cadrul European Comun de
Referinţă pentru Limbi (CECRL) şi cu politica lingvistică
recomandată de Consiliul European al Limbilor.

Scara şi descriptorii prevăzuţi de CECRL:
Al - nivelul Începător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nive1ul Intermediar
CI - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelenţă
Desfăşurarea studiilor

Cursurile se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Tehnologie şi
Management în Industria Alimentară, catedra Limbi
Moderne, corpul de studii nr. 5, str. Studenţilor, 9/9, bir. 5508.

Informaţii suplimentare

Pentru informaţii suplimentare legate de cursuri
vă
rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon
022 23 52 26, 022 50 99 63 sau să ne scrieţi pe adresa
limbimoderne@mail.ru

Înscrierea la studii on-line

Pentru înscrieri, vă rugăm să completaţi formularul de
înscriere şi să-l trimiteţi la adresa limbimoderne@mail.ru

