
Centrul de limbă și cultură 
economică turcă ASE 
 
Cadre universitare de specialitate 
din România şi Turcia (profesori, 
conferenţiari, lectori și asistenţi 
universitari), o echipă de cadre de 
sprijin (secretară, laborantă) și o 
rețea de colaboratori profesioniști. 
 
Experiență internaţională susținută 
prin doctorate şi masterate obținute 
în România şi Turcia și o rețea 
impresionantă de contacte 
internaționale în întreaga lume. 
 
Participări la proiecte de cercetare  
şi dezvoltare cu finanţare 
internaţională.  
Participări la cursuri de vară pentru 
care nu plătiți taxă. Cursurile se 
desfășoară în diferite centre 
universitare din Turcia și sunt oferite 
de INSTITUTUL CULTURAL TURC 
YUNUS EMRE. 
 

 
 
 

 
 
Certificatul de atestare lingvistică 
eliberat de INSTITUTUL CULTURAL 
TURC YUNUS EMRE vă oferă 
posibilitatea de a studia în Turcia fără a 
mai fi nevoie de anul pregătitor. 
Aveți posibilitatea de a urma cursuri de 
master și doctorat la diferite 
universități din Turcia. 
 

ICTYE vă oferă săptămânal un seminar 
ce se desfășoară la sediul central ICTYE 
pentru care nu se percep taxe.        
  
Predare comunicativă centrată pe 
student cu implicarea studentului în 
procesul de învăţare prin tehnici 
verificate – simulări, dezbateri, jocuri de 
rol, descoperire ghidată, proiecte de 
grup etc. - inclusiv prin utilizarea 
mediilor de socializare. 
 
Abordare interculturală cu pregătire 
complexă la nivel lingvistic, atitudinal 
şi al abilităţilor de afaceri. 
 
 

     

EXPERIENŢĂ şi   
DIVERSITATE 

 

 
 

INSTITUTUL CULTURAL TURC  
YUNUS EMRE: 
 

 
ICTYE, prin centrele sale  
culturale înfiinţate în diferite ţări,  
îşi propune să promoveze limba, 
cultura şi civilizaţia turcă. Centru 
înfiinţat în Bucureşti, are ca scop 
consolidarea relaţiilor dintre 
România şi Turcia, dispune de 
mai multe săli de curs, bibliotecă  
şi sală de conferinţe. ICTYE 
organizează diferite activităţi 
culturale şi artistice precum: 
cursuri de limba turcă, cursuri de 
arte, expoziţii şi concerte. 

 
 
 
 
 

 



 
Mesaj către studenţii din 
toate  facultăţile ASE 
 
Noi vă învăţăm să fiţi profesionişti! 
 
Noi vă învăţăm să învăţaţi! 
 
Cu noi vă veţi depăşiţi limitele! 
 
Noi vă ducem la excelenţă pe piaţa 
muncii! 

 
Primul pas: DLMCA şi oamenii săi 
minunaţi! 
 
Cu noi veţi deschide lumea! 
 
Cu noi vă construiţi o carieră de 
succes! 

 
       Vă ajutăm să deveniți cetățeni  
       ai lumii! 
 
       Prin noi participați cu succes la        

afaceri internaționale! 
 
 

 

 
 Publicaţii şi contribuţii 
academice  

 
 

Conferinţa: Globalization.  
Intercultural and Interdisciplinary 
Bridges 

 
Resurse online DLMCA 
http://www.limbimoderne.ase.ro  
 
 
Date contact: 
 
Bd. Dacia nr. 41, Sala 1503, 
dlmcasite@gmail.com  
Tel: 4021-319 19 00/239, 174;  
Fax: 4021-3119 99 
 
 
Treceţi-ne în agenda şi 
viaţa dumneavoastră! 

 
 
 

              

       

 
 

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
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