
 

Valabil începând cu 1 ianuarie 2015 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

1. Durata şi orarul cursului 

1.1. Cursul extensiv durează 10 săptămâni şi cuprinde 20 de şedinţe a câte trei unitaţi 
didactice (1 unitate didactica = 45 minute), desfăşurate de luni până vineri, de două ori pe 
săptămână (6 unităţi didactice pe săptămână). 

1.2. Cursul intensiv durează 4 săptămâni şi cuprinde 20 de şedinţe a câte trei unitaţi didactice 
(1 unitate didactica = 45 minute), desfăşurate în fiecare zi de luni până vineri (15 unităţi 
didactice pe săptămână). 

1.3. Orarul cursului se stabileşte de către Centrul Cultural German. Şedinţele amânate se 
recuperează conform unui orar stabilit de comun acord cu persoanele înscrise la curs. 

 

2. Înscrierea la curs 

2.1. Vârsta minimă de participare la curs este de 16 ani. 

2.2. Înscrierea la curs se face doar în perioada prestabilită, în ordinea solicitărilor şi în limita 
locurilor disponiblie (minim 10, maxim 14 cursanţi/ grupă). Locurile nu pot fi reţinute înaintea 
perioadei de inscriere. 

2.3. Inscrierea pentru cursanţii care au absolvit modulul de curs anterior şi doresc să continue 
la un nivel superior se face numai în perioada prestabilită, în ordinea solicitărilor şi în limita 
locurilor disponiblie. 

2.4. Locurile rămase libere se ocupă în baza testelor de încadrare, în ordinea solicitărilor şi în 
limita locurilor disponibile. 

 

3. Testele de încadrare 

3.1. Testele de încadrare se desfăşoară la sediul Centrulul Cultural German cu aproximativ 2-
3 săptămani înaintea începerii cursului şi sunt gratuite. 

3.2. Participarea la test nu reprezintă înscrierea automantă la curs. Înscrierea se face 
separat, numai in perioada prestabilită. 

 

4. Preţul cursului 

4.1. Preţul unui curs pe nivelele A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 şi B1.2 este de 900 RON 
integral, respectiv 700 RON redus. 

4.2. Preţul unui curs pe nivelele B1+, B1++, B2.1, B2.2 şi B2.3 este de 850 RON integral, 
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respectiv 700 RON redus. 
 
4.3. Preţul unui curs pe nivelele C1.1, C1.2 şi C1.3 este de 750 RON integral, respectiv 650 
RON redus. 

4.4. Reducerile se aplică elevilor, studenţilor şi pensionarilor, în baza carnetului de elev, 
student, sau a cuponului de pensie. 

4.5. Taxele includ suportul de curs. 

4.6. Pentru cursanţii care au finalizat modulele A1.1 şi A1.2 examenul Start Deutsch 1 este 
gratuit. 

4.7. Taxele modulelor A2.2, B1.2, B2.2, B2.3 şi C1.3 includ cursul de pregătire pentru 
examenul la nivelul respectiv sau material suplimentar, de exemplu Portofoliul European al 
Limbilor. 

 

6. Testul de evaluare 

6.1. Testul de evaluare de la finalul cursului este obligatoriu. Cursanţii care nu participă la test 
nu pot trece la următorul nivel de curs.  

6.2. Cursanţii care obţin un punctaj mai mic de 60% din punctajul maxim la testul de evaluare 
se pot prezenta pentru un al doilea test la o dată stabilită de comun acord cu profesoara/ 
profesorul. 

 

7. Adeverinţa de participare 

7.1. Adeverinţa de participare se eliberează celor care participă la cel puţin 70% din curs şi 
promovează testul de evaluare de la finalul cursului. 

7.2. Adeverinţa de participare se eliberează şi celor care participă la cel puţin 70% din curs, 
dar nu promovează testul de evaluare. În acest caz, pe adeverintă se menţionează “fără test 
final de evaluare”. 

7.3. Adeverinţa de participare nu are valoare de diplomă. 

 

8. Retragerea de la curs 

8.1. Retragerea de la curs, cu restituirea întregii sume achitate, este posibilă numai în 
perioada înscrierii şi în prima săptămână de curs. 

8.2. După prima săptămână de curs nu este posibilă restituirea taxei de curs sau orice altă 
compensaţie, chiar dacă până în momentul retragerii cursul nu a fost frecventat. 

8.3. Taxa de curs nu poate fi reportată în contul unui curs viitor. 
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9. Reclamaţii 

9.1. Reclamaţiile privind cursurile se adresează profesoarei/ profesorului, iar în cazul 
nesoluţionării acestora Departamentului de Limbă. 

9.2. Reclamaţiile adresate Departamentului de Limbă se pot face personal la Camera 25 
(Strada Universităţii, 7-9), telefonic (0040 (0)264 597 936) sau prin e-mail 
(cursuri@kulturzentrum-klausenburg.ro). 

 

10. Diverse 

10.1. Centrul Cultural German Cluj îşi rezervă dreptul de a schimba de la un modul la altul 
zilele, orele de curs şi sala, precum şi profesoara/ profesorul. 

10.2.  Centrul Cultural German Cluj îşi rezervă dreptul de a anula un curs, dacă în perioada 
de înscrieri nu s-a format o grupă de minim 10 persoane.  

10.3. În cazul anulării unui curs, taxa de curs se restituie integral. 


