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METODOLOGIA EXAMENULUI
pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică la limba română
BAZA LEGALĂ
Incepând cu anul universitar 2009/2010, examenul pentru obţinerea Certificatului de
competenţă lingvistică la limba română, pentru cetăţenii străini care se prezintă la admitere la
Universitatea din Oradea, se organizează, de către catedra de limba şi literatura românăbiblioteconomie din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Oradea, conform aprobării
Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării confirmată prin adresa nr. 36671/CMJ./21.07.2009
CALENDAR
Examinările se programează numai în timpul celor două semestre ale anului universitar, întro zi din săptămână şi la o oră fixate la începutul fiecărui semestru de către membrii comisiei. Ziua şi
ora examinărilor va fi făcută cunoscută la începutul fiecărui semestru atât Departamentului de
Relaţii Internaţionale, cât şi prin afişaj la loc vizibil în incinta Facultăţii de Litere. Examinările vor
avea loc strict după programul stabilit, la sediul Facultăţii de Litere din Oradea
INSCRIERE ŞI TAXE
Are dreptul să se înscrie la examen orice persoană care face dovada achitării taxei de
examinare la casieria universităţii, în contul Facultăţii de Litere.
Înscrierea se face la Departamentul de Relaţii Internaţionale care va înainta Facultăţii de
Litere solicitarea scrisă de examinare însoţită de lista persoanelor programate pentru fiecare dată de
examen. Solicitanţii vor preciza în cererea de înscriere scopul în care solicită acest certificat, pe
baza căruia comisia va stabili tipul de certificat de competenţă, conform nivelelor stabilite în acord
cu cadrul european comun de referinţă al Consiliului Europei (A1, A2, B1, B2). În mod curent
Facultatea de Litere eliberează certificate de competenţă lingvistică pentru cetăţenii străini care
doresc să se înscrie într-un program de studiu cu predare în limba română cu nivel de testare A sau
B, în funcţie de nivelul programului de studiu (studii de licenţă, masterat sau specializare postuniversitară)
Taxa este stabilită în fiecare an de Consiliul Facultăţii de Litere.
INFORMARE
Informaţiile legate de examinare pot fi obţinute de la Departamentul de Relaţii
Internaţionale, de la secretariatul Facultăţii de Litere sau de pe site-ul Facultăţii de Litere.
CONSTITUIREA COMISIEI
Comisia este formată din 2 profesori examinatori, titulari ai Facultăţii de Litere, având şi
specializarea limba română. Preşedintele comisiei este directorul departamentului de limbă şi
literatură română. Comisia este aprobată de Consiliul facultăţii şi de Senatul universităţii.

ORGANIZAREA EXAMENULUI
Admiterea candidaţilor în examen – atât la proba scrisă cât şi la cea orală – se va face în
baza unui act de identitate (buletin, carte de identitate, permis de conducere, paşaport).
Examenul constă dintr-o proba scrisă şi una orală. La finalul probei scrise candidaţii
semnează pentru predarea lucrării. După corectarea testului scris se desfăşoară proba orală.
Lucrările, listele de prezenţă şi borderourile cu punctajele obţinute la fiecare probă se
păstrează la catedră.
STABILIREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR
Punctele obţinute la această probă se cumulează cu punctele obţinute la proba orală.
Examenul verifică abilitatea de a scrie în limba română, aptitudinea de a înţelege limba vorbită,
aptitudinea de a vorbi, aptitudinea de a citi şi a înţelege un text.
Rezultatele examenului (exprimate prin calificativul admis/respins) se afişează după ce
comisia definitivează punctajele. Calificativul admis se acordă în urma obţinerii a numărului minim
de puncte dintr-un maxim posibil, stabilit de către comisie pentru fiecare set de teste. Punctajul este
consemnat pe formularul certificatului de comptenţă lingvistică. Candidaţii declaraţi admişi vor
putea intra în posesia certificatului în termen de maxim 2 zile lucrătoare, de la Departamentul de
Relaţii Internaţionale.
COMISIA
Decan,
Prof.univ.dr. Teodor Mateoc

Şef de catedră,
Conf.univ.dr. Crenguţa Gânscă

