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Stimate Doamnă/Stimate Domn, 

 

Centrul de Limbi Străine (CLS) al Universității Spiru Haret (USH), înființat în anul 2002, 

se bucură de o bogată experiență în predarea limbilor străine, cât și a limbii române pentru 

străini. Menționăm că CLS este membru al CERCLES (Confederația Centrelor de Limbi Străine 

în Învățământul Superior) din anul 2006. Cadrele didactice  care predau la CLS sunt cadre 

universitare  și sunt de asemenea, acreditate de instituții internaționale în predarea limbilor 

străine  (Institutul Francez, Cambridge,ECL, etc).  

Avem plăcerea să vă propunem o colaborare privind predarea limbii şi literaturii, a 

culturii şi civilizaţiei româneşti cursanților dumneavoastră. Cursurile se vor desfășura online sau 

față în față la sediul Universității noastre. 

Propunem pentru nivelul A1-B2, pe doamna Iuliana Hristescu, absolventă a Facultăţii de 

Litere, Universitatea Bucureşti, cadru didactic cu experienţă în predarea limbilor străine 

(engleză, germană, franceză, spaniolă, rusă), limbi ce pot fi folosite ca punte de legătură între 

profesor şi studenţi, constituindu-se în limbi de predare a limbii române.  Modul de interacţiune 

online sau în sala de clasă au ca scop încurajarea cursanților să se antreneze în situaţii reale de 

conversaţie în limba nou învățată, limba română.  

Pentru nivelul C1-C2 pe doamna Luiza Marinescu, absolventă a Facultăţii de Litere, 

Universitatea Bucureşti, cu teza de doctorat în domeniul literaturii comparate şi al semioticii 

romanelor lui Umberto Eco, conferenţiar la Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret, 

Bucureşti, unde predă literatura română veche şi modernă, literatura comparată, limba română 

curs practic pentru studenţi străini, cultură şi civilizaţie românească pentru studenţi străini, 

didactica limbii engleze. Este de asemenea coordonatoarea programului de masterat Limba şi 

literatura română: modernizare şi modernitate, autoare a mai mult de 100 de articole şi a 12 

cărţi privind literatura română, cultura şi civilizaţia românească. 



Cursurile se întind pe o durată de 18-30 ore, începând din ianuarie 2018, în sistem modular, pe 

grupe de vârstă şi se adresează cursanţilor străini interesaţi.  Atașat vă trimitem planurile 

tematice generale ale cursurilor. 

Cursurile sunt sprijinite de lecții ținute în cadrul televiziunii TVH, televiziune care 

aparține USH. 

Metoda de predare este modernă și dispunem de manuale pe care le putem recomanda cursanților 

dumneavoastră. 

 

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta la 

 adresa de email: ushcls@spiruharet.ro, sau la numărul de telefon: 021/314.39.03. 

 

Site: http://www.spiruharet.ro/en/centrul-de-limbi-straine.html 

 

 


