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OFERTĂ SPECIALĂ!
Cu o experienţă de peste 20 ani în reconversia profesională ITC – ELINF oferă cursuri de
calificare, perfecţionare şi specializare, la standarde internaţionale, fiind unul din cele mai
experimentate centre de formare din Timişoara unde calitatea şi profesionalismul predomină.
Vă oferim cursuri profesionale de limbi moderne organizate la standarde europene,

PRACTICE, DINAMICE SI UTILE.
Cursurile de limba ENGLEZĂ urmăresc dezvoltarea celor cinci competenţe fundamentale
(înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, redactarea corectă a
unui text scris, interacţiunea în conversaţie) în scopul folosirii active a limbii în situaţii
concrete.
Cursurile de limba ENGLEZĂ organizate de ITC - ELINF vor fi susţinute de lectori cu vaste
cunoştinţe în ceea ce priveşte practica limbii şi înaltă ţinută profesională.
La sfârşitul studiilor, în urma examinării si promovari testelor, se obţine un certificat de
absolvire cu antetul MMFPS şi MECTS.

CURS ENGLEZĂ - STANDARD - ÎNCEPĂTORI - 3 nivele

Nivelul I

25 ore

- 245 lei

Nivelul II

25 ore

- 245 lei

Nivelul III 25 ore

- 245 lei

Pentru a obţine un nivel de cunoştinţe adecvat standardelor impuse
practicii limbii engleze într-o companie internaţională, se recomandă
parcurgerea celor trei nivele.
CURS ENGLEZĂ - MEDIU - AVANSAT
Acest tip de curs se adresează celor care stăpânesc deja limba engleză,
dar vor să-şi consolideze cunoştinţele deja dobândite.

Modul I (Mediu) Nr ore = 44 Cost/curs = 500 lei
Modul II (Avansat) Nr ore = 44 Cost/curs = 500 lei
LIMBA GERMANĂ, Nivel I (de la 0 la MEDIU)

72 ore - 600 RON

LIMBA GERMANĂ, Nivel II (MEDIU)

44 ore - 500 RON

LIMBA GERMANĂ, Nivel III (AVANSAT)

44 ore - 500 RON

LIMBA ITALIANĂ, Nivel I (de la 0 la MEDIU)

72 ore - 600 RON

