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Volumul include un corpus de texte autentice de română ca limbă
străină (RLS), produse de vorbitori non-nativi, în cadrul programului
Anului Pregătitor al Universității din București: texte scrise și
transcrieri ale unor interacțiuni directe controlate sau (semi)libere.
manual pentru studenţii străini din anul pregătitor (Nivel A1-A2)
Romanian for Beginners
manual de limba română ca limbă străină. Curs
Manual de limba română pentru studenții străini
Manual Pentru Straini
Limba română contemporană
Manual de limba română ca limbă străinăpentru studenții străini, pentru vorbitorii străini, pentru românii
de pretutindeniLimba română pentru străinilearn romanian, apprenez le roumainLimba romana pentru
strainimanual pentru avansati (C1-C2)Limba românămanual pentru studenții străini : anul
pregătitor--semestrul IPulsmanual de limba română ca limbă străină. CursManual de limba română pentru
studenții străiniLimba română contemporanămanual pentru studenții străiniPulsManual de limba romana
pentru straini [B1-B2]Puls : manual de limba română pentru străini. A1, A2 : ExerciţiiLimba românǎ
pentru strǎinilearn romanian, apprenez le roumainROLANG SchoolLimba română prin
conversaţiemanual pentru străiniSă învăţăm limba română!manual pentru străini, nivel 1
(începători)Manual de limba română pentru studenţii străini economiştiManual de limba românăpentru
studen{u0074}ii străiniABC pentru Româniamanual de limba română pentru străini : avansaţiManual de
limba românăpentru studenţii străini, aprobat de Ministerul Învăţămîntului cu adresa nr.
105.445/1967ROMÂNA CA LIMBĂ STRĂINĂ. CORPUSEditura Universității din București Bucharest University Press
Start LR
manual pentru studentii străini
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. PERSPECTIVE DIDACTICE
pentru studenţii străini, aprobat de Ministerul Învăţămîntului cu adresa nr. 105.445/1967
ABC pentru România
manual pentru străini, nivel 1 (începători)

Romanian for Beginners is a concise course for everybody who
wants to learn the basics of the Romanian language. The main
focus of the book is on phrases and situations that are useful
to a foreign visitor to Romania. Learning Romanian will make
your visit to this European country far more easy and enjoyable.
pentru studen?ii str?ini, pentru vorbitorii str?ini, pentru
românii de pretutindeni
Limba Romana Prin Conversatie
manual pentru studen?i str?ini; anul preg?titor - semestrul 1
Puls : manual de limba român? pentru str?ini. A1, A2 : Exerci?ii
Limba român? pentru str?ini

This second volume presents modern strategies in the teaching of English
as a Second Language (ESL) and English as a Foreign Language (EFL)
from the perspectives of multi-cultural communication, linguistic theory
and praxis. Several chapters in the book are taken from the session “ESL
Studies” held at the 2015 and 2016 PAMLA (Pacific Ancient and Modern
Language Association) conferences. The collection, written by scholars
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from a range of countries, including Germany, Italy, Romania, Mexico,
Russia, and the USA, examines current methods of English language
learning from the perspectives of the global environment, cross-cultural
analysis and modern digital space.
Limba român?
manual pentru studen?ii str?ini (anul preg?titor, semestrul al II-lea) : profil
medical
manual pentru studen?ii str?ini ; profil tehnic ; anul preg?titor, semestrul al
2-lea
Limba român? pentru str?ini
learn romanian, apprenez le roumain
S? înv???m limba român?!
Volumul este util atât pentru studen ii i masteranzii care se preg tesc s devin
profesori de limba i literatura român ca limb matern sau lectori de limba
român ca limb str in , cât i pentru to i profesorii filologi interesa i s - i
îmbun t
easc practicile didactice.
Puls
Acquiring Lingua Franca of the Modern Time
Limba Româna ̆
ROMÂNA CA LIMB STR IN . CORPUS
Limba român prin conversa ie
manual pentru studen i str ini : anul preg titor : semestrul al II-lea : profil agronomic

Complete language courses that span the globe! From Danish to Spanish,
Swahili to Brazilian Portuguese, the languages of the world are brought within the
reach of any beginning language student. Learners can use the Teach Yourself
Language Courses at their own pace or as a supplement in their formal courses.
These complete courses are based on the very latest learning methods and
designed to be enjoyable and user-friendly. Prepared by experts in the language,
each course begins with the basics and steadily promotes the student to a level
of smooth and confident communication, through: Up-to-date, graded interactive
dialogues Graded units of culture notes, grammar, and exercises Step-by-step
guides to pronunciation Practical vocabulary Regular and irregular verb tables
Plenty of practice exercises and answers Bilingual glossary The new editions
also feature: Clear, uncluttered, and user-friendly layout Self-assessment quizzes
to test progress New recordings on CD for easy access and review Website
suggestions to take language study further
manual pentru studen ii str ini (A1 - A1+)
manual pentru studen i str ini ; anul preg titor ; semestrul I
Current Issues and Strategies in ESL Studies (Volume II)
pentru studen{u0074}ii str ini
manual pentru studen ii str ini
Manual de limba rom n ca limb str in
LEARN ROMANIAN THROUGH CONVERSATION This book is in Romanian. It is a
B1/B2-level course in Romanian for foreign students. The main focus is on
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conversation. Cele optsprezece teme prezente în această carte doresc să iasă din
tiparul manualelor dedicate învăţării limbii române de către străini. Sunt abordate
teme noi, de actualitate - şi deci prezente în viaţa obişnuită -, de fiecare zi. Unele
dintre aceste teme sunt serioase, altele sunt amuzante, dar toate sunt interesante.
Metoda folosită în această carte este cea comunicativă. Toate temele încep cu
câteva întrebări pregătitoare, care conduc cursantul către tema discutată.
Întrebările sunt urmate de citirea unui text în cadrul căruia este introdus
vocabularul tematic, totul culminând cu o serie de exerciţii care ajută într-un prim
pas la însuşirea cunoştinţelor şi apoi la punerea în practică a acestora. Prin jocurile
de rol sunt prezentate diferite situaţii de care fie ne-am izbit, fie am auzit de la
prietenii nostri, iar cursanţii au posibilitatea să folosească termenii dobândiţi în
paşii anteriori. Discuţiile libere dezvoltă capacităţile cursanţilor de a discuta în
limba română, accentul fiind pus pe conversaţie. Exerciţiile de vocabular vin să
susţină această abilitate de a dezbate, prin asimilarea de noi termeni şi expresii,
contribuind astfel la dezvoltarea vocabularului specific nivelului B1/B2, conform
Cadrului European de Referinţă. Temele prezentate în această carte sunt
următoarele: Administraţia publică şi corupţia Buna creştere Educaţia Căsătoria
Cum vă simţiţi? Relaţia de dragoste Emigrarea Greu de vândut În vacanţă
Regalitate Modă Schimbări în viaţă Sporturi extreme Prietenia Un nou loc de muncă
Unde locuiesc Viaţa la ţară Viaţa şi banii Cartea este ideală atât pentru cursurile de
grup, cât şi pentru cursurile individuale, putând fi în acelaşi timp un instrument
complementar cursurilor care se bazează exclusiv pe învăţarea noţiunilor de
gramatică specifice nivelului B1-B2.
Limba românâ
manual de limba română pentru cetăţenii străini (nivel A1)
Bun venit în România!
manual pentru străini
manual de limba română pentru străini
manual pentru studenţi străini : anul pregātitor, semestrul al II-lea : profil medical
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