
 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI 

CURSURI DE LIMBA ITALIANA 

Predarea limbii italiene în A.S.E. este parte a istoriei istituţiei, încă de la înfiinţare, din 1913. 

Pentru anul universitar 2012 – 2013, DLMCA oferă cursuri de:  

- limbă italiană standard,  
- limba italiana pentru profesiile economice si corespondenţă comercială, 
- cultură şi civilizaţie economică italiană 

pentru toate nivelurile, de la iniţiere la perfecţionare, conform standardelor Cadrului European 
Comun de Referinţă pentru predarea limbilor străine. 

AVANTAJELE STUDIERII LIMBII ITALIENE: 

- atingerea rapidă şi sigură a excelenţei pe baza confortabilă a latinităţii; 
- metode de studiu, monografii, suporturi de curs moderne, concepute şi editate la preţuri 

decente în A.S.E.; 
- A.S.E. Bucureşti este singura instituţie din ţară unde se studiază Limba italiană pentru 

afaceri şi corespondenţă comercială; 
- obţinerea  unei burse Erasmus pentru licenţă, master sau doctorat, la una din cele mai 

prestigioase universităţi italiene: Bologna, Milano, Trieste, Roma, Perugia, Verona ş.a.; 
- surse de informare permanent actualizate, asigurate de colaborarea cu Institutul Italian de 

Cultură la Bucureşti, Istituto di Commercio Estero la Bucureşti, Camera di Commercio 
Italo-Romena; 

- finalizarea cursurilor prin examen cu notă în foaia matricolă şi cu atestat al nivelului de 
competenţe conform Cadrului European Comun de Referinţă; 

- afirmarea abilităţilor prin participarea la Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor – secţiunea 
„Cultura e civiltà economica italiana”, organizată anual. 

În planul INSERŢIEI PROFESIONALE, la suportul relaţiilor economice seculare dintre 
România şi Italia, se adaugă actualul tablou economic (date oficiale din noiembrie 2011): 

- Italia este al doilea partener comercial al României, după Germania; 
-  schimburi comerciale cu cea mai dinamică evoluţie, între 17- 20%; 
- schimburi bancare în valoare de 12 miliarde euro; 
- peste 30.000 de firme cu capital italian; 
- 800.000 de locuri de muncă, la toate nivelurile; 
- prezenţă italiană în cele mai însemnate sectoare economice româneşti (energetic, 

transporturi, bănci, industrie uşoară etc.). 

 


