Centrul Cultural Rus
din ASE -

Vrei să investeşti inteligent
în viitorul tău?

partenerul tău

în învăţarea limbii ruse!

Vrei un CV, care să te plaseze
pe o zonă de nişă pe piaţa
muncii, cu oferte pe care
numai TU le vei putea
valorifica?

Deschis zilnic 8 ore, Centrul Cultural
Rus îţi oferă, în completarea cunoştinţelor de la cursul tău de rusă facultativ:

Porneşti de la zero, pe manuale ruseşti, şi
ajungi la nivelurile A1, A2 şi, chiar, B1

- consultaţii/asistenţă metodică

(cf. Paşaportului Lingvistic European)

permanentă în învăţarea limbii ruse;

dacă începi din anul I şi ...eşti silitor.

- 8 calculatoare la care poţi accesa,
îndrumat de metodistul nostru,

Beneficiezi zilnic de consultaţii la

cursuri online de limba rusă şi

Centrul Cultural Rus pentru ceea ce pare
mai greu, nu ai înţeles la oră, sau vrei să ştii

alte resurse multimedia;
- un fond de carte foarte bun;
- activităţi culturale, vizionări de
filme artistice şi documentare, ş.a.
Vino la sediul nostru şi te vei convinge!
Te aşteptăm!

mai bine; iar la computerele Centrului
ai acces la multe resurse utile.
30 de burse de perfecţionare în Business
Russian - anual, timp de 3 luni - la Moscova
şi Sankt Petersburg (Federaţia Rusă) în
condiţii financiare deosebite.

Eşti deschis spre nou,
sau alegi clişeele?

DA!
E momentul
să înveţi
LIMBA
RUSĂ!

Ai şanse maxime ca una să fie a ta!
Centrul Cultural Rus
Clădirea Angelescu (Piaţa Romană)
cam. 0206

http://www.ase.ro/ccrus/
telefon/Fax: 021 311 83 33,
e-mail: comunicareccrus@ase.ro
luni-vineri 09.00 - 17.00

Nu trebuie decât să iei o decizie inteligentă, în favoarea
carierei tale profesionale şi să te înscrii la
cursul facultativ de Limba Rusa!
E momentul!
Viitorul tău (prim) profesor de rusă:
conf. univ. dr. Florina Mohanu
Zilnic la Centrul Cultural Rus.

Alege LIMBA RUSĂ ca
disciplină FACULTATIVĂ !
Ai în ASE cele mai bune condiţii
pentru a o învăţa!
Citeşte broşura şi vino să vorbim!

De ce aş învăţa Limba Rusă?
Ce oportunităţi am pentru carieră?
Ştiu minunat atâtea alte limbi străine!
Ştii engleza? Perfect! Combinaţia ideală!
Limba rusă va face diferenţa pe piaţa
muncii dintre tine şi sute de alţi colegi, care
nu o cunosc.
E nevoie de absolvenţi de ASE, care să ştie
limba rusă? Unde ar fi aceştia necesari?
Hai, să vedem împreună!
INVESTIŢIILE RUSEŞTI ÎN ROMÂNIA sunt
de circa 2.0 mlrd de dolari; există un număr
de 340 de societăţi comerciale româno-ruse.
De la sfârşitul anilor '90, de când au început
să intre pe piaţa României, firmele cu capital
rusesc au ajuns să controleze industria
aluminiului, o mare parte din metalurgie şi
siderurgie, două rafinării şi un sfert din piaţa
carburanţilor.
Lukoil — gigantul petrolier, are o cotă de
20% din piaţa de produse petroliere din
România, deţine o reţea de 300 de benzinării
şi controlează rafinăria Petrotel-Lukoil.
Mechel, Vimetco, TMK, UPET Târgovişte
sunt mari investitori ruşi în România, unde
cunoştinţeţe tale de rusă ar fi necesare.
Colosul petrolier GAZPROM va investi
câteva sute de milioane de euro până în
2015, colaborând cu Romgaz si Transgaz.
Banca VTB Capital Plc este interesată de
privatizarea CFR Marfă.
EXPORTURILE ROMÂNEŞTI ÎN RUSIA au
fost in 2011 de 1.1 mlrd de dolari (cu 50%
mai mult decât in 2009).

ROMSTAL are în Rusia peste 20 de magazine,
Antibiotice Iaşi şi VINIA Iaşi au deschis
reprezentanţe la Moscova. Toţi cei de mai sus au
nevoie de economişti vorbitori de rusă!
TURISMUL cere cunoscători de rusă, absolvenţi
de ASE, pentru unităţile care primesc anual tot mai
mulţi turişti din Federaţia Rusă, dar şi din state ale
CSI, cu precădere în staţiunile montane, dar şi
pentru turismul românesc în Rusia.
DIPLOMAŢIA română are nevoie de absolvenţi
buni de REI şi FABIZ, cunoscători de rusă! Foştii
noştri studenţi sunt ambasadori, sau personal cu
rang înalt în ambasadele României din ţări, unde
se vorbeşte rusa.
Republica KAZAHSTAN, unde se vorbeşte rusa,
este unul dintre cei mai mari investiori străini din
România. NCKazMunaiGaz a devenit proprietarul
unic al Rompetrol, cu o investiţie totală de 3 mlrd
dolari. Compania kazahă SAT&Company tocmai
a cumparat cu 20 milioane de dolari uzina de
tratare a aurului şi trei licenţe de explorare în
judeţul Maramureş de la Polyus Gold, cel mai mare
producător de aur din Rusia.
Un jucător nou pe piaţă, compania petrolieră de
stat SOCAR din Republica AZERBAIDJAN, vrea
să urmeze exemplul vecinilor din Kazahstan:
a cumpărat deja câteva benzinării în România, dar
a şi început să-şi construiască propriile staţii,
primele din cele 300 pe care le vor avea. Şi ei
vorbesc pe piaţa României limba rusă.
Majoritatea statelor membre CSI vorbesc ruseşte
în mediul de afaceri.
Şi ... probabil, vei considera şi tu important - limba
rusă îţi va deschide uşa spre o cultură şi civilizaţie de
prim rang în lume! Sufletul şi mintea ta vor fi mai
bogate.

Şi acum detalii practice:
Cum voi învăţa Limba rusă în ASE?
De la Zero !


Pe manuale ruseşti, cu profesori care
vor face această experienţă plăcută, prin
efortul tău, dar şi cu asistenţă în
învăţare de la Centrul Cultural Rus, vei
atinge nivelurile A1, A2 şi chiar B1
(cf. Paşaportului Lingvistic European) în
cei trei ani de studiu.



Limba rusă (facultativă) se studiază la fel
de exigent, ca orice disciplină obligatorie.
Ea iţi aduce cunoştinţe, oportunităţi în
carieră, dar şi credite.

Şi încă o veste foarte bună!



Business Name

Ai oportunitatea unică de a progresa
rapid - câştigând una dintre cele 30 de
burse de 3 luni, acordate studenţilor
ASE anual, pentru perfecţionarea
cunoştinţelor în domeniul limbii ruse
pentru comunicarea în mediul de afaceri,
la 2 universităţi de excepţie din
Moscova
şi
Sankt
Petersburg
(Federaţia Rusă). Condiţiile financiare
sunt extrem de atrăgătoare. Important
este să ai medii bune, inclusiv la Limba
rusă!

Studenţii de la REI, FABIZ, COMERŢ, MARKETING
ar putea fi primii, care-şi depun cererile pentru
Limba Rusă ca disciplină facultativă.

Este momentul să înveţi Rusa!

