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Departamentul de limbă, cultură și
civilizație românească
40 de ani de tradiție în
predarea românei ca limbă străină (RLS)

Contact:
Adresă: Str. Horea, nr. 31,
Cluj-Napoca, jud. Cluj,
România, 400202
Telefon: 004 0264 532 238
Website:
www.romaniandepartment.com

Româna ca limbă străină (RLS) la
Departamentul de limbă cultură și civilizație
românească:

Cursuri de limba românã, structurate conform celor 6 niveluri de
competenta lingvistica (A1, A2, B1, B2, C1, C2), prevazute în Cadrul
european comun de referință pentru limbi;
Cursuri de cultură și civilizație româneascã;
Cursuri de limbaje specializate (medical, tehnic și economic, sociouman si artistic);
Cursuri personalizate pentru categorii speciale de public
(traducatori, interpreti);
Cursuri de inițiere în predarea românei ca limbă străină/ca limbă
nematernă, la nivel licență și masterat;
Cursuri de perfecționare în predarea românei ca limbă străină/ca
limba nematerna;
Atestate de limba română pentru studenții care doresc să se înscrie
direct în anul I de studiu (fara a urma anul pregatitor).

Studenți sau participanți externi care doresc să învețe limba română
în următoarele programe:
anul pregătitor;
programe internaționale: Ceepus, Erasmus, DAAD, Fulbright;
acorduri bilaterale sau burse guvernamentale;
diplomă dublă;
cursuri de vară.
Toate persoanele (studenți și cadre didactice) interesate de:
predarea și evaluarea românei ca limbă străină/ca limbă
nematerna;
perfecționare în predarea românei ca limbă străină/ca limbă
nematerna;

Sediul central:
Facultatea de Litere
Departamentul de limba, cultura si civilizatie romaneasca
Cabinetul 23
Sediul beneficiarului

Octombrie - iunie (anul pregătitor, programe internaționale);
Iulie (cursuri de vară pentru toți cei interesați);
Septembrie (examene pentru obținerea atestatului de limba
romana).

Abordare comunicativă;
Materiale moderne;
Mijloace media (video-proiector, CD-player, calculator, tabla interactiva etc.);
Diferite tipare interactionale (munca în grup, în perechi etc.).
Calitatea procesului educațional (cursuri și examene) e asigurată de
participarea la întalnirile bianuale ale unor organizatii internationale de
prestigiu - EQUALS si ALTE.

Mai multe informații:

Departamentul de limbă, cultură și civilizație
românească
Director de departament:
Conf. univ. dr. Elena Platon
Telefon: 004 0264 534 942, int. 5589
E-mail: elenaplaton99@yahoo.com
Website: http://romaniandepartment.com/
Facultatea de Litere
Str. Horea, nr. 31
400202, Cluj-Napoca
Secretariat: secretar-sef, Claudia Botezatu
Telefon: 004 0264 532 238
E-mail: claudia_ubb@yahoo.com
Website: http://lett.ubbcluj.ro/
Universitatea Babeș-Bolyai
Centrul de Cooperări Internaționale
Str. Avram Iancu, nr. 68
400083, Cluj-Napoca, Romania,
Telefon: 0040264 429762
Ramona Onciu (Erasmus)
E-mail: ramona.onciu@ubbcluj.ro
Corina Todea (Anul pregatitor)
E-mail: corina.todea@ubbcluj.ro
Website: http://cci.ubbcluj.ro/
Ministerul Educației Naționale
Str. G-ral Berthelot, nr. 30
010168 Bucuresti
Consilier Marie Jeanne Ciofu
mj.ciofu@medu.edu.ro
Tel. (+4021) 3157430
Fax (+4021) 3157736

