CURSUL DE LIMBA FRANCEZĂ PENTRU EXAMENUL
DELF( NIVEL MEDIU) ŞI DALF(NIVEL AVANSAT)
DELF pentru nivel mediu şi DALF pentru nivel avansat sunt pe lista examenlor
acceptate la BACALAUREAT!

Cursurile de limbă franceză au ca obiectiv pregătirea cursanţilor pentru
obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru nivel mediu şi avansat.
DE CE ACESTE DIPLOME SUNT POTRIVITĂ PENTRU DVS?

Diploma de Studii de Limbă Franceză (DELF) şi Diploma Aprofundată de
Limbă Franceză (DALF) se bucură de recunoaştere internaţională şi sunt cotate
cu Nivel B1-B2, respectiv C1-C2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă
pentru Limbi Străine, publicată de Consiliul Europei.
Aceste diplome, eliberate de către Ministerul Învăţământului din Franţa, se
adresează în special celor care doresc burse de studiu în Franţa sau pentru
persoane care au nevoie de un atu în plus în carieră.
ÎNSCRIERILE: se fac permanent în perioada septembrie-iulie la Centrul de
Limbi Străine, Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3,
Bucureşti;
Acte necesare pentru înscriere (în original):
 buletin identitate
 act studii (pentru studenţi/absolvenţi USH se
poate doar carnet note sau contract înscriere
la facultate)
 chitanţa prin care se face dovada plăţii (plata
se face la casieria de la sediul central al
Universităţii
 formularul
de
înscriere
completat
(DESCĂRCARE)
DURATĂ CURSURI: un modul cuprinde 6-30 de ore şi are o durată de 4-10
săptămâni, în funcţie de tipul de curs;
ZIUA ŞI INTERVALUL ORAR: se stabilesc la prima întâlnire cu profesorul
coordonator, astfel încât toţi cei înscrişi să poată lua parte la acest curs. Orele
pot avea loc şi în weekend;
SALA DE CURS: din incinta sediului central al Universităţii Spiru Haret;

GRUPELE: sunt restrânse;
MANUALE: Nu achiziţionaţi manualele înainte de a susţine Testul de

Plasament şi de a vă consulta cu profesorul în privinţa modulului pe care ar fi
indicat să-l parcurgeţi!
IMPORTANT!

Înscrierile pentru examinarea finală se fac la sediul Institutului Francez,
Bucureşti la adresa:
Bulevardul Dacia 77, 020051, Bucureşti
T: 021-374-125-200
F:021-374-125-271
www.institutfrancais-roumanie.com

