
CURS DISCURS DIPLOMATIC ÎN LIMBA FRANCEZ Ă 
 

 
Acest curs se adresează studenţilor si absolvenţilor Universităţii Spiru Haret, studenţilor 
altor universităţi, specialiştilor din alte domenii academice, dar şi oricăror alte persoane 
interesate care doresc să aprofundeze învăţarea limbii franceze în contexte profesionale 
specifice. 
 
 
PREZENTAREA CURSULUI: 
Discursul diplomatic este o metodă funcţională, pragmatică şi eficientă de învăţare 
rapidă, axată pe texte informative şi aplicaţii practice.  
Plecând de la documente originale în limba franceză, cursanţii vor avea ocazia de a studia 
elemente de protocol diplomatic, formule uzuale, discurs diplomatic, corespondenţă 
diplomatică, organizarea de conferinţe.  De asemenea, studiul acestui domeniu va fi 
completat de noţiuni şi exerciţii de gramatică. Discursul diplomatic este un tip de discurs 
complex  şi, ca atare, cursanţii vor studia noţiuni aparţinând diverselor domenii (cultural, 
politic, administrativ, comercial). 
Cursul va fi predat conform celor mai noi tehnici de învăţare, având ca suport materiale 
electronice, audio-video şi o bogată bibliografie.  
  
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 materiale de studiu înainte de a vă consulta cu profesorul 
coordonator! 
 

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.   
 


