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Sprachenakademie Aachen  http://www.spraachen.org/ organizează în cadrul Universităţii „Petru Maior” 

din Tîrgu Mureş cursuri de limba germană

 Înscrierea la cursuri se face direct la Sprachenakademie – pentru înscrieri accesaţi  

 pentru cadre didactice şi studenţi, în următoarele condiţii: 

http://www.spraachen.org/index.php?id=692 cu respectarea termenului de înscriere, 29 ianuarie 2016; 

 Cursanţii care dispun de cunoştinţe de limbă germană vor fi evaluaţi online în vederea stabilirii 

nivelului de cunoştinţe şi formării grupelor ( în cadrul şedinţelor de evaluare online, cursanţii vor putea pune 

întrebări, vor putea comunica în mod direct cu un docent). Testele de evaluare a cunoştinţelor vor fi 

accesibile la termene prestabilite, începând cu 8 ianuarie 2016; 

 Orarul final al cursurilor va fi stabilit şi coordonat în funcţie de numărul cursurilor care vor avea loc; 

 Numărul minim de participanţi pentru începerea cursului este de 15; 

 Numărul locurilor într-un curs este limitat; 

 Cursurile de limba germană susţinute de Sprachenakademie Aachen  se desfăşoară exclusiv în limba 

germană şi se vor ţine în incinta Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş; 

 Accentul în învăţare va fi pus pe înţelegerea textelor citite şi audiate, exprimarea în scris şi 

verbală; 

 La finalizarea cursurilor de limbă germană, absolvenţii vor primi diploma/ adeverinţă de 

participare în funcţie de regularitatea participării şi a promovării testelor; 

 Preţurile cursurilor sunt promoţionale pentru faza – pilot a proiectului, dar pot varia în ciclurile 

ulterioare de cursuri: 

 

Titlul cursului Datele de 
desfăşurare 

Volumul şi orarul 
cursului 

Taxa curs 
(studenţi) 

Taxa curs (cadre 
didactice) 

Germana intensiv 1 7.03 – 1.04. 2016 60 UC* 
Luni – Vineri, 1600-1815 

600 Ron 700 Ron 

Germana intensiv 2 7.03 – 1.04. 2016 60 UC* 
Luni – Vineri, 1830-2045 

600 Ron 700 Ron 

Germana intensiv 
crash - curs 

12.03 – 2.04. 2016 24 UC* 
4 x Sâmbătă, 900-1330 

240 Ron 280 Ron 

*UC= UNITATE DE CURS (45 MIN) 
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