DLMCA pe scurt:
Peste 70 cadre universitare de toate
gradele ( profesori, conferenţiari, lectori
și asistenţi universitari), o echipă de 6
cadre de sprijin (secretare, laborante) și o
rețea de colaboratori profesioniști
Experiență internaţională susținută prin
doctorate şi masterate obținute în Statele
Unite, Marea Britanie, Australia, etc. și o
rețea impresionantă de contacte
internaționale în întreaga lume
Participări la programe de cercetare şi
dezvoltare profesională cu finanţare
internaţională alocată prin competiţie
naţională: Fulbright, bursele British
Council, DAAD, Institutul Goethe,
Institutul Francez, Cervantes, etc.
Participări la proiecte internaţionale de
cercetare şi dezvoltare
Organizări de evenimente academice
internaţionale

DINAMISM şi EXCELENŢĂ
Predare comunicativă, centrată pe student, la
standarde internaţionale
Dezvoltare profesională permanentă
Conectare la cele mai recente tendinţe în
psihologia învăţării
Solidă fundamentare teoretică cu aplicaţii
practice diversificate
Optimizarea procesului de învăţare prin
selectarea celor mai eficiente materiale de
referinţă din literatura de specialitate
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
Pregătire complexă la nivel lingvistic,
atitudinal şi al abilităţilor de afaceri

EXPERIENŢĂ şi DIVERSITATE
Competenţe şi experienţe diverse ale
membrilor departamentului:
Lingvistică aplicată şi comparată
Educaţie internaţională şi multiculturală
Management şi leadership
Economie
Cultură şi civilizaţie
Etică în afaceri
Gândire critică şi creativitate
Comunicare de afaceri în limbi moderne
Limbă română pentru străini
Evaluare şi auto-evaluare
Metodologia cercetării şi publicarea la
standarde internaţionale
Formare de formatori
Centre:
Centrul de cercetare “Teodora Cristea”
Centrul de studiu individual pentru
comunicare de afaceri în limbi străine
Centrul de studii braziliene “Celso Furtado”
Centrul de limba turcă
Campusul virtual francofon
Centrul cultural rus
Parteneri:
British Council
Institutul Francez
Institutul Goethe
Institutul Cervantes
Agenţia Universitară a Francofoniei
DAAD
PROSPER-ASE Language Centre
QUEST-Asociaţia română pentru servicii
lingvistice de calitate
Asociaţia europeană EAQUALS

Mesaj către studenţii din
toate facultăţile ASE
Cu noi învăţaţi să fiţi
profesionişti!
Cu noi învăţaţi să învăţaţi!
Cu noi învăţaţi să vă depăşiţi
limitele!
Cu noi excelaţi pe piaţa muncii!
O mare varietate de limbi străine
aşteaptă să vă propulseze în elita
internaţională.
Primul pas: DLMCA şi oamenii
săi minunaţi
Noi vă deschidem lumea!
Prin noi vă construiţi o carieră de
succes!

Publicaţii şi contribuţii
academice ale DLMCA
● SYNERGY: www.synergy.ase.ro
● DIALOGOS:
http:// romanice.ase.ro/dialogos

Resurse online DLMCA

● http://www.limbimoderne.ase.ro
• online training: platforma
eLearning a ASE
• www.mibcom.ase.ro
• http://www.edures.ase.ro/
/limbimoderneASE
•

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI

DEPARTAMENUL DE LIMBI
MODERNE ŞI COMUNICARE
ÎN AFACERI
- DLMCA -

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!

Prin noi deveniți cetățeni ai lumii
Prin noi participați cu succes la afaceri
internaționale

