
Informatii despre cardul de 

credite, depozit si plata 

cursurilor de limba daneza 

Card de credite si examen de absolvire 

Daca esti la modulul final, dar nu reusesti sa 

mergi la examen inainte de expirarea lunilor de 

credit, ai dreptul sa participi la examenul de ab-

solvire in cadrul urmatorului examen care se or-

ganizeaza. 

In cazul in care creditul tau expira, inainte ca tu  

sa fi ajuns la ultimul modul, ai doua posibilitati de 

finalizare a studiilor: 

 Sa platesti singur pentru cursuri 

 Si/sau sa platesti pentru a merge la exa-

menul de absolvire 

  

DEPOZIT 

Toti cursistii  “S” care au primit oferta de cursuri 

de limba daneza dupa 1.7.2017 trebuie sa plate-

asca un depozit de 1.250 kr ca sa poata beneficia 

de cursuri. 

Suma de 1.250 kr. se plateste la Scoala De Limba. 

In orice moment poti sa soliciti in scris returnarea 

depozitului, daca de exemplu nu doresti sa ur-

mezi cursurile de limba, intrerupi cursurile, iei o 

pauza de la cursuri sau le finalizezi. 

 PLĂȚIREA EDUCAȚIEI DANEZEI 
 

Incepand cu  1 iulie 2018 cursistii ”S” trebuie sa 

plateasca pentru cursurile de limba daneza. Fie-

care modul trebuie platit cu 2000 kr. 

Scoala de Limba va solicita aceasta taxa , dupa 

ce ai participat la discutia initiala. Trebuie sa 

efectuezi plata inainte de inceperea cursurilor si 

ulterior, inainte de a incepe fiecare modul. 

Dupa ce ai promovat un test de modul si incepi 

un nou modul, trebuie sa platesti pentru noul 

modul, imediat dupa ce ai promovat testul mo-

dulului precedent. 

Plata cursantului se face pe situl Scolii de limba 

accesand linkul: 

www.sprogcenter.randers.dk 

NB: Regulile cu privire la depozit si plata cursan-
tului nu se aplica pentru au pairs(S2) sau cur-
santi ”S” tineri (S3 si A2) 
 

AI INTREBARI? 

Daca ai intrebari cu privire la cardul de credite, 

depozit sau plata cursurilor, esti binevenit(a) sa 

contactezi biroul administrativ al Scolii de Limba 

sau coodonatorul acesteia. 

Ne poti contacta prin: 

Mail: sprogcenter@randers.dk  

Tel. 89157700 



ACTIVAREA CARDULUI DE CREDITE 

Cardul de credite va fi activat cel tarziu doua luni de la 

data la care ai primit oferta de cursuri de limba daneza de 

la comuna. Daca doresti sa amani inceperea cursurilor, 

este foarte important sa anunti acest lucru la 

Departamentul pentru Integrare din cadrul Jobcenter 

Randers , mai devreme de 2 luni. 

  

NB: 

Daca nu reactionezi la scrisoarea pe care o primesti de la 

comuna cu privire la cursurile de limba daneza, cardul  va 

fi activat dupa 2 luni de la data la care comuna ti-a trimis 

oferta scrisa. Acelasi lucru se aplica, si daca absentezi de 

la inceputul cursurilor, fara a contacta Departamentul de 

Integrare sau Scoala de Limba. 

 

Cei 5 ani cu drept la cursuri de limba se considera, din 

momentul in care comuna ti-a facut oferta scrisa.  

  

CURSANTI CARE AU INCEPUT DEJA CURSURILE 

  

Daca deja ai inceput cursurile de daneza la 1 ianuarie 

2018, vei fi plasat dupa modelul cu credite , dupa ce vei 

promova urmatorul test de modul. Vei fi plasat la acel 

credit, care corespunde modulului la care ai ajuns, de ex.: 

  

Modul 3 > Credit 3 

 

Pentru cursantii care deja au inceput scoala de limba la 

data de 1 ianuarie 2018, cei 5 ani de drept la cursuri 

gratuite de limba incep din momentul in care au fost 

plasati conform sistemului de credite. 

 
Daca te muti de la o alta Scoala de Limba vei fi plasat tot 
pe acel credit, care corespunde cu modulul, la care vei fi 
plasat. 

 

CARDUL DE CREDITE 

De la 1 ianuarie 2018 urmatorii S-cursanti 

primesc card de credite pentru invatarea 

limbii daneze: 

 angajati 

 studenti 

 membrii insotitori ai familiilor  

angajatilor sau studentilor 

 au-pair 

 persoane care fac naveta peste granita 

  

Cardul de credite inseamna, ca beneficiezi 

de un numar de luni pentru a promova 

fiecare modul. In total sunt 6 credite pentru 

intreaga perioada de cursuri de limba 

daneza, iar creditele au aceeasi durata 

pentru DU1, DU2 si DU3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cand termini un modul prin promovarea exa-

menului de modul, restul creditului in curs se 

anuleaza si incepe un nou credit in mod auto-

mat.Daca iti trebuie mai mult timp pentru a ter-

mina un modul, decat timpul rezervat pe un 

credit, vei incepe sa folosesti un nou credit. Cu 

alte cuvinte, in cazul in care vei utiliza mai mult 

timp pentru a finaliza un modul, decat timpul 

acordat printr-un credit, vei pierde un credit. 

Nu este posibil sa transferi timp catre sau de la 

un alt credit. 

 

PAUZE DE CURS IN INVATAREA LIMBII 

Creditele pentru intregul parcurs de invatare a 

limbii se extind pe o durata de 42 luni (3 ½ ani) 

in total, si trebuie consumate in decurs de 5 ani, 

perioada in care ai dreptul la invatamant gratuit 

de limba daneza. 

  

Este posibil sa iei o pauza pe timpul vacantei, 

cand calatoresti in tara ta, in concediu maternal/

paternal, pe caz de boala sau in situatia in care 

ai un program foarte incarcat la serviciu, dar 

trebuie sa fii foarte atent, cand poti lua o pau-

za. 

  

Vacanta si alte pauze trebuie tinute intre modu-

le, si nu la mijlocul unui modul. Daca ai inceput 

un modul , trebuie sa il finalizezi, altfel vei 

pierde un credit. Deci incearca sa planifici vacan-

tele si alte pauze, astfel incat sa nu intrerupi un 

modul pe parcursul acestuia. 
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