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3 săptămâni de cursuri de limba română (20 ore/săpt.), predate conform nivelurilor Cadrului European Comun de Referinţă
4 credite ECTS pentru participare şi prezentare finală
Atestat de participare
Activităţi în timpul liber şi de socializare: petrecere de bun venit, turul oraşului, vizită la Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
vizită la Muzeul de Artă (Cluj), vizită la Grădina Botanică „Alexandru Borza” (Cluj), seară de film românesc, atelier de pictură
tradiţională pe sticlă, atelier de gătit româneşte, excursii la Salina Turda, cheile Turzii, Beliş, Maramureş, conferinţe pe diferite
teme, seară multiculturală, petrecere de rămas bun, etc.

SCOPURI ŞI OBIECTIVE





Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română ca limbă străină (RLS).
Asigurarea unor materiale de învăţare profesioniste, actualizate şi interactive.
Îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice şi culturale ale participanţilor prin organizarea activităţilor din timpul liber şi de
socializare.
Îmbogăţirea cunoştinţelor culturale într-un mediu autentic.

GRUP-ŢINTĂ




Studenţi motivaţi de la orice specializare (nivel licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat),
Traducători şi interpreţi de limba română, oameni de afaceri cu expunere la limba română,
Orice persoană interesată de studiul limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti (limite de vârstă: 18-65 ani).

COSTURI

1040 EUR, include:

mic dejun – 100 EUR (5 EUR/dimineaţă);

cazare la Hotel Universitas de 3*, în cameră-dublă – 210 EUR (10,5 EUR/noapte);

cursurile de limba română – 440 EUR/student (includ şi o excursie la Beliş (jud.Cluj), petrecere de bun venit, seară
multiculturală, petrecere de încheiere);

activităţi sociale (de ex: turul oraşului, vizită la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, vizită la Grădina Botanică
“Alexandru Borza” (Cluj), vizită la Muzeul de Artă (Cluj), atelier de pictură tradiţională pe sticlă, atelier de gătit
româneşte, vizionare de film românesc, conferinţe pe diferite teme, excursie la Salina Turda şi Cheile Turzii, Beliş,
etc.) – 150 EUR;

excursie de 2 zile în judeţul Maramureş – 140 EUR.
____________
* Optional – cazare la Hotel Universitas în cameră single – 21 EUR/noapte
- studenţii pot alege doar cursurile de limba română, fără să aplice pentru mic dejun, cazare, activităţi sociale şi excursie în
Maramureş (cost total – 440 EUR); în ceea ce priveşte programul de activităţi sociale, studenţii nu pot opta decât pentru întregul
program (nu se pot alege activităţile sociale); excursia de 2 zile în Maramureş este de asemenea opţională.
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