
 
 

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU DOMENIUL TURISTIC ŞI HOTELIER 

Cursul se adresează studenţilor sau absolvenţilor Facultăţii de Turism, angajaţilor din cadrul 
unor firme sau agenţii de turism naţional sau internaţional precum şi personalului hotelier. Dat 
fiind specificul acestor ocupaţii în care există un contact permanent al angajaţilor cu turişti de 
origine străină, persoanele care activează în aceste domenii au nevoie să fie fluente în vorbirea 
limbii engleze.  

STRUCTURĂ CURSURI 

 ÎNSCRIERILE: se fac permanent în perioada septembrie-iulie la Centrul de Limbi 
Străine, Universitatea Spiru Haret, Str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3, Bucureşti; 
 

 DURATĂ CURSURI: un modul cuprinde 6-30 de ore şi are o durată de 4-10 
săptămâni, în funcţie de tipul de curs;  

 PROGRAMA:  

 Formarea şi dezvoltarea diferitelor abilităţi de comunicare orală în limba 
engleză: oferirea de informaţii la telefon, rezervări de camere, bilete de avion, 
de pachete turistice, de detalii cu privire la diferite destinaţii de vacanţă, etc. 

 Organizarea şi redactarea în limba engleză a unor itinerarii turistice, cu 
includerea tipurilor de activităţi turistice specifice şi cu programul fiecărei zile. 
Oferirea de informaţii istorice şi culturale cu privire la principalele obiective 
turistice dintr-un anumit oraş, ţară, zonă turistică.  

 Redactarea, corectarea, îmbunătăţirea sau traducerea în engleză a unor texte cu 
caracter informativ pentru diferite obiective turistice din România (mănăstiri, 
biserici, castele, monumente, etc.). 

 Înregistrarea unor materiale audio în limba engleză care să servească drept ghid 
sonor de prezentare a unor instituţii din România care nu beneficiază în prezent 
de aceste facilităţi (muzee, biserici din zone mai puţin accesibile, etc.) 

 

 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; 



 Pentru nivelul mediu şi avansat, împărţirea cursanţilor în grupe se face pe baza unui test 

de plasare care se dă la prima întâlnire cu cadrul didactic; 

 GRUPELE: sunt restrânse. 

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) 

La finalul unui modul, cursanţii primesc un certificat de absolvire în care se menţionează tipul 

şi durata cursului, precum şi calificativul obţinut de cursant în urma examinării.   

 

 

 
 
 
 

 


