
 
 

LIMBA ENGLEZ Ă MEDICAL Ă 

Cursul se adresează în special cadrelor medicale care doresc să lucreze în străinătate sau celor 
din România care interacționează cu pacienţi sau vorbitori de alte limbi, sau doresc să participe 
la diferite congrese, conferințe, simpozioane care cer  un nivel ridicat al cunoașterii 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 :  

� Consolidarea cunoștințelor de engleză generală 
� Dobândirea celor patru abilități (scris, vorbit, citit, ascultat) necesare studierii 

Medicinei via Engleza și folosirii acesteia în diverse contexte sociale și 
specializate 

� Familiarizarea cursanților cu discursul medical nou-specializat (engleza 
colocvială-vocabularul folosit de către pacienți în prezentarea simptomelor) 

� Prezentarea anumitor  ramuri ale Medicinei ca tipologii de discurs medical 
(exemplu: Epidemiologie, Boli infecțioase, Farmacologie și Terapeutică, 
Neurologie, Psihiatrie, Chirurgie, etc) 

� Prezentarea unor texte autentice scrise în limbajul specializat tipic discursului 
medical (limbaj medical specializat). 

 

� 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.   

 

 

 
 
 
 


