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Cursuri lingvistice 
specializate
 
(conf. § 45a din Legea dreptului de şedere)

Cine are grijă de copilul meu când eu sunt la curs?

În cadrul cursului lingvistic specializat, şcoala vă va oferi 
informaţii detaliate despre posibilităţile de îngrijire a 
copiluluiexistente la faţa locului. Numai dacă puteţi dovedi 
că nu aveţi nicio posibilitate de îngrijire a copilului local, 
şcoala vă poate asista în acest sens.

Şcolile vă consiliază cu plăcere în acest sens.

Cât costă participarea la cursurile lingvistice 
specializate?

Participarea la modulele cursului lingvistic specializat este 
gratuită pentru dvs. Numai dacă lucraţi deja şi nu beneficiaţi 
de nicio indemnizaţie suplimentară de la Agenţia Federală 
de Ocupare a Forţei de Muncă, trebuie să plătiţi o contribuţie 
pentru a participa. Contribuţia reprezintă 50 % din suma 
pe care şcoala o primeşte pentru fiecare participant şi 
pentru fiecare lecţie. Plata contribuţiei se poate face prin 
intermediul angajatorului dvs. 

Costurile de deplasare vă sunt decontate dacă locuiţi la mai 
mult de trei kilometri (cel mai scurt drum pietonal) de locaţia 
cursului şi dacă primiţi indemnizaţii de şomaj şi ajutoare 
sociale conform SGB II şi SGB XII, indemnizaţieîn calitate  
de solicitant de azil sau alocaţie de formare profesională 
conform art. § 56 din SGB II.

Cum mă pot înscrie?

Dacă sunteţi interesat să participaţi la un curs lingvistic 
speciali-zat, vorbiţi cu consilierul dvs., resp. cu operatorul dvs. 
din cadrul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă, Oficiului 
Forţelor de Muncă sau autorităţii locale responsabile. Aici aflaţi 
ce şcolilingvistice oferă cursuri specializate. Consilierul resp. 
operatorul dvs. vă autorizează apoi să participaţi la unul din 
modulele adecvate pentru dvs.

Oficiul Forţelor de Muncă poate de asemenea să oblige la 
participare. Persoanele obligate au prioritate la ocuparea 
locurilor la curs.

Dacă lucraţi deja, sunteţi în curs de formare sau de recunoaştere 
a calificărilor profesionale, vă puteţi  adresa direct Oficiului 
Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge). În acest sens, trimiteţi un e-mail la autoritatea 
responsabilă pentru landul dvs.: 

 ¢ Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
 → Berlin (deufoe.berlin@bamf.bund.de)

 ¢ Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland
 → Stuttgart (deufoe.stuttgart@bamf.bund.de)

 ¢ Bayern
 → Nürnberg (deufoe.nuernberg@bamf.bund.de)

 ¢ Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
Niedersachsen, Schleswig-Holstein

 → Hamburg (deufoe.hamburg@bamf.bund.de) 

 ¢ Hessen, Nordrhein-Westfalen
 → Köln (deufoe.koeln@bamf.bund.de)

http://www.bamf.de/publikationen
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Ce sunt cursurile lingvistice specializate? 

Conform art. § 45a din Legea dreptului la şedere1, cursurile 
lingvistice specializate sunt o ofertă educaţională lingvistică 
pentru persoanele cu origine de migrare, care vor să îşi 
îmbunătăţească şansele pe piaţa muncii. 

Cursurile pot fi frecventate oriunde pe teritoriul Germaniei  
şi constau din:

 ¢ module de bază (a câte 300 lecţii)

 ¢ module speciale (300 până la 600 lecţii) 

Un curs cu durată integrală, care constă dintr-un modul, 
durează de obicei trei luni.

Care este scopul cursurilor lingvistice specializate?

După un astfel de curs, cunoştinţele dvs. deja bune sau foarte bune 
de limba germană vor fi îmbunătăţite şi mai mult. Vocabularul 
dvs pe tema muncii este îmbogăţit şi puteţi comunica mai 
sigur în acest domeniu. Sunteţi familiarizat cu toţi termenii 
importanţi pe tema meseriei în care doriţi să lucraţi. În plus, 
v-aţi extins cunoştinţele de bază în domeniul profesional şi aţi 
învăţat paticularităţile domeniuluiprofesional din Germania. 
Astfel sunteţi bine pregătit pentru viaţa profesională, vă veţi 
putea găsi mai uşor un loc de muncă sau veţi putea practica mai 
bine meseria actuală.

1 Legea dreptului la şedere (AufenthG) conţine bazele legale privind intrarea, 
şederea, încadrarea în muncă şi expulzarea persoanelor străine de pe teritoriul 
Germaniei. În plus, reglementează măsurile pentru promovarea integrării. Cetăţenii 
UE şi membrii familiilor acestora nu sunt afectaţi de Legea dreptului la şedere.

Cine poate participa?

Cursurile lingvistice specializate se adresează persoanelor cu 
originede migrare. Printre aceştia se numără imigranţii (inclusiv 
solicitanţii de azil din ţările cu nivel mare de protecţie), cetăţenii 
UE precum şi nemţii cu origine de migrare2, care

 ¢ au nevoie de un anumit nivel lingvistic pentru a obţine 
recunoaşterea calificărilor profesionale sau accesul la un loc 
de muncă

 ¢ urmează cursuri de instruire sau caută un centru de formare

 ¢ s-au înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă şi/sau 
primesc indemnizaţie de şomaj 

 ¢ au un loc de muncă, însă concomitent sunt înregistraţi ca 
fiind în căutarea unui alt loc de muncă, iar cunoştinţele lor 
de limba germană nu sunt suficiente pentru a stăpâni rutina 
zilnică de lucru

Ce alte condiţii mai trebuie să îndepliniţi?

Pentru a participa la aceste cursuri trebuie să fi absolvit cursul de 
integrare sau să fi atins minim nivelul B1 din Cadrul european 
comun de referinţă pentru limbi (GER).

2 Persoanele cu cetăţenie germană care au emigrat ele însele în Germania sau la care 
cel puţin un părinte resp. bunicii au emigrat în Germania.

Ce învăţaţi la cursuri?

În funcţie de cunoştinţele dvs. de limbă şi de nevoi, la acest curs 
modulele de bază sau modulele speciale . De regulă, modulele 
se încheie cu un examen. Dacă sunteţi admis la examen, veţi  
primi un certificat, care vă atestă atingereaunui nou nivel 
lingvistic (B2, C1, C2). Certificatul este necesar pentru a putea 
lucra în anumite domenii. Acesta este necesar şi în căutarea 
unui loc de muncă sau în cariera dvs. ulterioară, deoarece astfel 
puteţi dovedi cunoştinţele dvs. de limba germană. 

Modulele de bază

Modulele de bază sunt elementele de bază ale cursurilor 
lingvistice specializate. Cu acestea accedeţi la următoarele 
niveluri lingvistice. 

Există trei module de bază:

 ¢ B1 – B2

 ¢ B2 – C1

 ¢ C1 – C2 (la finele anului 2017)

Modulele de bază oferă cunoştinţe de limba germană de 
care aveţi nevoie în mod uzual în domeniul profesional. 
Învăţaţi vocabularul, expresiile şi gramatica de care aveţi 
nevoie, pentru a vă putea înţelege cu colegii, clienţii şi şi 
şefii dvs. În plus, modulele de bază vă ajută să formulaţi 
email-uri şi scrisori zu sau să înţelegeţi texte scrise cum ar  
fi instrucţiunile de utilizare. Multe din aceste cunoştinţe  
vă vor fi utile şi în plan personal. În plus, modulele de bază 
vă extind cunoştinţele despre interviuri sau contracte  
de muncă şi vă pregătesc în mod optim pentru lansarea  
în carieră.

Modulele speciale

Modulele speciale aprofundează cunoştinţele de specialitate 
şi se adresează în mod deosebit:

 ¢ persoanelor care sunt în curs de recunoaştere a calificărilor 
profesionale

 ¢ persoanelor care vor să activeze într-un anumit domeniu 
şi care au nevoie de cunoştinţe specializate de limba 
germană, de exemplu în domeniul asistenţei sanitare, 
sistemul educaţional, în domeniul tehnic sau comercial

În plus, există şi modulele speciale pentru participanţii 
care nu au atins nivelul B1 la cursul de integrare. Cu aceste 
module obţineţi cunoştinţe lingvistice aferente nivelului  
A2 sau B1. 

Important: Modulele speciale sunt în curs de planificare şi 
vor fi oferite pe parcursul anului 2017.

Măsurile Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă

Toate modulele de bază şi speciale pot fi completate cu 
măsuri ale Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă, 
ce servesc pregătirii profesionale. Astfel puteţi obţine 
asimilarea lingvistică la nivel ocupaţional în mod practic şi 
flexibil, şi vă puteţi orienta rapid în viaţa profesională.


