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 Engleză - nivel începător 

Centrul de Training Lingvistic, ediția a XVII-a 

 

Ești la facultate și îți dorești să devii inginer? Visul tău este să pleci în altă țară, dar nu știi 

engleza? Află că nu e prea târziu! Tot ce trebuie să faci este să te înscrii la cursurile 

de engleză oferite de Asociația Tehnică de Formare Profesională „TEACH ING” Iaşi! 

De ce să alegi Asociația Tehnică de Formare Profesională „TEACH ING”? Ei bine, pentru 

că au experiența celor 16 ediții de cursuri lingvistice organizate cu succes, pentru că au 

cel mai bun raport calitate-preț și pentru că nu te poți baza pe Google Translate la 

NESFÂRȘIT! 

Și dacă tot nu ești convins, gândește-te cum ar fi să pleci în altă țară și să nu întâmpini 

probleme în a comunica? Cum ar fi să fii tu cel care primește jobul dorit pentru că știi o 

limbă în plus? Investeşte în tine începând de AZI!!! 

Detalii curs de engleză, nivel începător: 

 Perioadă de înscriere: 31 octombrie 2016 - 11 noiembrie 2016; 

 Program curs: cursul va începe pe data de 14 noiembrie 2016 şi se va desfăşura 

în zilele de luni și miercuri, în intervalul orar 18:00 - 20:00; 

 Durata curs: 20 de ore (zece şedinţe a câte 2 ore). 

Condiții de participare: 

- trebuie să completezi formularul de înscriere cu grijă; 

- trebuie să achiți taxa de 60 de lei. 

Condiții de promovare: 

- trebuie să participi la cel puțin 70% din totalul cursurilor; 

- trebuie să promovezi examenul final (minim nota 5). 

Acte necesare: 

- copie după cartea de identitate; 

- copie după carnetul de student vizat pe anul în curs (pentru doctoranzi adeverință). 

Cum te înscrii la curs? 
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Trebuie doar să completezi FORMULARUL DE ÎNSCRIERE până la data de 

11.11.2016. 

Cursurile vor avea loc în municipiul Iași, locația exactă va fi comunicată persoanelor 

selectate. 

*Pentru mai multe detalii ne poți scrie la adresa de e-mail: teachingis@gmail.com.  
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