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romana pentru cetalenii straini 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1 Prezenta metodologie stabile~te cadrul general de organizare a examenului de finalizare a studiilor 

pentru Anul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, denumit In continuare LRLS, asigurat de catre 

Facultatea de Litere, prin Departamentul de Lingvistica teoretica ~i aplicata (LTA), din Universitatea 

Transilvania din Br~ov. 

Art. 2 Programul de studii LR LS se lncheie cu un examen de finalizare a studii lor, sustinut In conformitate cu 

Ordinul Ministrului privind organizarea ~i desfa~urarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii 

straini nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016, cu modificarile prevazute de Ordinul Ministrului nr. 4544 din 16 

iunie 2020 ~i pe baza prezentei Metodologii, aprobate de Senatul Universitatii Transilvania din Bra!?ov. 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI PREGATITOR DE LIMBA ROMANA 

PENTRU CETATENII STRAINI 

Art. 3 Programul de studii LRLS este coordonat de LTA, care organizeaza ~i examenul de f inalizare a 

programului, In conformitate cu prezenta metodologie, aprobata de Senatul Universitatii Transilvania din 

Bra~ov. 

Art. 4 Examenul de finalizare a anului pregatitor urmare~te evaluarea competentelor de limba romana pentru 

nivelul minim 8 1, a~a cum este el definit In Cadrul European Comun de Referinta pentru Tnvatarea Limbilor 

(CECRL), conform celor prevazute In art. 2 din Ordinul MENC~ nr. 6156/ 2016 cu modifidirile ulterioare. 

Art. 5 Tn urma promovarii examenului de finalizare a studiilor, studentii obtin un Certificat de absolvire, In 

conformitate cu normele In vigoare. 

Art. 6 Numarul de credite obtinute In urma promovarii examenului de finalizare a programului de studii LRLS 

este de 10 credite ECTS. 

CAPITOLUL Ill. iNSCRIEREA CANDIDATILOR 

Art. 7 La examenul de finalizare a programului LRLS se pot lnscrie absolventii programului de studii Anul 

pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini organizat prin Departamentul de Lingvistica teoretica ~i 

aplicata, din promotia anului curent sau din promotii le anilor anteriori. 
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Art. 8 lnscrierea candidatilor Ia examenul de finalizare se face dupa calendarul organizarii examenului stabilit 

Ia Tnceputul fiecarui an universitar, afi?at Ia avizierul departamentului ?i publicat pe site-ul facultatii/ 

departamentului. 

CAPITOLUL IV: ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA EXAMENULUI 

Art. 9 Examenul de finalizare se organizeaza ?i se desfa?oara Tn acelea?i conditii pentru toti candidaW 

Art. 10 

1. Examenul de finalizare a programului de studii LRLS evalueaza competentele de comunicare Tn limba 

romana ?i cuprinde urmatoarele probe: 

a. proba scrisa, prin care se evalueaza Tntelegerea mesajului scris, competenta gramaticala ?i 

capacitatea de a produce un text scris Tn limba romana. Proba scrisa se organizeaza prima ?i dureaza 

doua ore. Proba scrisa se poate organiza ?i Tn sistem online, utilizand infrastructura informatica a 

Universitatii (platforma de e-learning), prin teste cu itemi obiectivi, semiobiectivi ?i subiectivi. 

b. proba orala, prin care se evalueaza competentele de lntelegere ?i exprimare orala, consta Tntr-o 

expunere a unei teme alese ?i pregatite de student Tn prealabil, urmata de o conversatie cu comisia 

de evaluare pe baza expunerii ~i a temei acesteia. Proba orala dureaza 15 minute (expunere + 

conversatie). Proba orala se poate organiza ?i Tn sistem on line, utilizand infrastructura informatica a 

Universitatii (platforma dee-learning), cu Tnregistrare integrala audio-video. 

2. Nota pentru proba orala se calculeaza In baza grilei de evaluare (Anexa 1), parte integranta din 

prezenta Metodologie. 

3. Nota examenului de finalizare se calculeaza ca medie aritmetica a notelor celor doua probe doar daca 

a fast obtinuta nota minima de promovare a fiecarei probe. nota 5 (cinci). Daca Ia una dintre probe nu 

a fast obtinuta nota minima de promovare, candidatul este declarat , respins". 

4. Nota minima de promovare a examenului de absolvire este 6 (?ase). 

5. Afi~area rezultatelor finale se face Tn termen de eel mult 48 de ore de Ia sustinerea examenului. 

6. Eventualele contestatii cu privire Ia rezultatele probei scrise se depun Ia secretariatul 

Departamentului de Lingvistidi teoretica ~i ap licata Tn termen de 24 de ore de Ia afi~area rezultatelor 

~i se rezolva de catre comisia de solutionare a contestatiilor, aprobata de Senatul Universitat ii 

Transilvania din Bra~ov, Tn termen de 48 de ore. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este 

definitiva. 

CAPITOLUL V. COM ISlA DE EXAMINARE ~ I EVALUARE 

Art. 11 Comisia de examinare ~ i evaluare este compusa din trei membri evaluatori (un pre?edinte ~i doi 

membri) ~i un secretar de comisie, care detin titlul de doctor. Secretarul comisiei are doar atributii de 

administrare a documentelor. ln componenta comisiei se vor include ~i 2 membri supleanti. 

Art. 12 Membrii comisiei de examinare ~i evaluare trebuie sa aiba formarea initiala Tn domeniul Limba ~i 

literatura. experienta Tn predarea limbii romane ca limba strain a ~i doctorat In domeniul Filologie. 

Art. 13 Pre~edinte le comisiei de examinare ~i evaluare raspunde de organizarea ~i desfa~urarea examenului 

de finalizare ~i se desemneaza din randu l personalului didactic de predare a limbii romane din cadrul 

Departamentului de Lingvistica teoretica ~i aplicata. 
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Art. 14 Comisia de solutionare a contestat ii lor este formata din doua cadre didactice din cadrul 

Departamentului de Lingvistica teoretica ~i aplicata care au competente Tn predarea ~i evaluarea cuno~tintelo r 

de limba romana ~i t itlul de doctor. 

Art. 15 Comisia de examinare ~i evaluare ~i comisia de solutionare a contestatiilor pentru examenul de 

final izare a programului de studii LRLS se stabi l e~te prin decizia Rectorului Universitatii Transilvania din 

Bra~ov, Ia propunerea directorului Departamentului de Lingvist ica teoret ica ~ i aplicata, cu avizul Consiliului 

Facultatii de Litere, ~i este aprobata de catre Senatul Universitatii Transilvania din Bra~ov. 

Art. 16 Componenta comisiei de examinare ~i evaluare ~i a comisiei de solutionare a contestatiilor se publica 

pe site-ul facultatii/departamentului. 

Art. 17 Atat membrii comisiei de examinare ~i evaluare, ai comisiei de solutionare a contestatii lor, cat ~i 

secretarul comisiei nu se pot afla, cu cei evaluati sau intre ei, in relatie de soti, afini ~i rude pana Ia gradul all !I

lea inclusiv. 

Art. 18 Comisia de examinare ~i evaluare ~i com1s1a de solutionare a contestatii lor poarta Tntreaga 

responsabilitate pentru organizarea ?i desfa?urarea examenului de finalizare a programului de studii LRLS. 

CAPITOLUL VI. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ABSOLIVIRE 

Art. 19 Tn urma sustinerii ?i promovarii examenului de finalizare, candidati i primesc un Certif icat de absolvire 

a programului de studii LRLS, in conformitate cu normele Tn vigoare. 

Art. 20 Pana Ia eliberarea certificatului, absolventii care au promovat examenul de finalizare primesc, Ia 

cerere, adeverinte de absolvire a studiilor. 

Art. 21 Adeverinta de absolvire a studiilor confera titularului acelea?i drepturi legale precum Certificatu l ?i 

trebuie sa includa functia, numele ?i semnatura persoanelor responsabile din institutia de invatamant 

superior precum ~i urmatoarele informatii: 

• Ordinul Ministrului sau scrisoarea de acceptare in baza diruia/careia a fast inmatriculat in anul 

pregatitor; 

• programul de studii; 

• perioada de studii; 

• media de absolvire a anului pregatitor (semest rul I ?i semestrul al 11-lea) ?i numaru l de credite (60 

ECTS/an); 

• media obtinuta Ia examenul de finalizare, nivelul de competenta lingvistica obtinut conform CECRL Ia 

examenul de finalizare ~i numarul de credite ECTS (10). 

• actul normativ care stabile?te statutu l de acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant ~i 

numarul de credite aferent programului An pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini. 

Art. 22 Tn caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte se face conform cu procedurile 

privind eliberarea duplicatelor actelor de studii, aflate Tn vigoare Ia Universitatea Transilvania din Bra~ov. 

Art. 23 Absolventii care nu promoveaza examenul de finalizare a studii lor primesc, Ia cerere, o adeverinta de 

studii universitare eliberata de institutia de Tnvatamant superior absolvita, care va cuprinde informatii le 

prevazute Ia art. 21 din prezenta Metodologie, cu exceptia lit. e. 
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Art. 24 Universitatea Transilvania din Bra?OV elibereaza certificatele de absolvire pentru candidatii care au 

promovat examenul de finalizare in termen de eel mult 12 luni de Ia data promovarii. 

CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE 
' 

Art. 25 Perioadele de organizare a examenului de finalizare a programului de studii Anul pregatitor de limba 

romana pentru cetatenii straini sunt precizate in Structura anului universitar, aprobata anual de Senatul 

Universitatii Transilvania din Bra?ov. 

Numarul sesiunilor destinate examenului de finalizare a programului de studii LRLS este acela?i cu numarul 

sesiunilor de examen de licenta ?i de disertatie pentru celelalte programe de studii universitare existente in 

cadrul Universitatii Transilvania din Bra?OV. 

Tn cazul candidatilor care nu au promovat examenul de finalizare in prima sesiune programata in anul 

absolvirii sau al absolventilor promotiilor anterioare, ace?tia se pot inscrie Ia examenul de finalizare a studiilor 

in sesiunea/sesiunile ulterioare, cu suportarea cheltuieli lor aferente. 

Art. 26 Prezenta metodologie a fost discutata ?i aprobata in Consiliul Facultatii de Litere din 16.09.2020, a 

primit avizul Consiliului de Administratie al Universitatii ?i a fast aprobata in ?edinta Senatului Universitatii 

Transilvania din Bra?OV din 24.09.2020. 

Prevederile prezentei Metodologii se aplica incepfmd cu a nul universitar 2020-2021. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean, 

Presedintele Senatului Universitatii Transi lvania din Brasov 
' ' ' 
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ANEXE LA METODOLOGIE 

ANEXA 1. Grila de evaluare a probei orale 

Nivel de CRITERII 

competenta 
in{elegere ~i 

conform Volum Corectitudine Fluenta Coerenfa Fonologie 

CECRL 
interacpune 

Stapane~te o Prezinta un grad Poate sa Poate sa lnteleaga Poate sa Prezinta o 

gama destul de destul de avan- vorbeasca ideile principale foloseasca un pronuntie clara ~i 

vasta de mijloace sat de control relativ mult, cu o exprimate In limba numar limitat de naturala. 

de comunicare gramatical. fluenta relativ standard, astfellncat marcatori pentru 

pentru a face Nu comite gre~eli constanta; cu sa intervina, din pro- a-~i lega frazele 

82 descrieri clare, a- care ar duce Ia toate ca mai are prie initiativa, In intr-un discurs 

~~ exprima punctul neln~elegeri ~~ le ezitari, cautand discutie sau cand it clar ~ ~ coerent, cu 

de vedere ~~ a poate corecta structuri sau vine randul ~i poate toate ca. lntr-o 

desfa~urao cand apar. expresii, pauzele incheia o conversatie interventie mai 

argumentare, fara lungi sunt rare. cand este necesar, lunga, pot 

a-~i diuta de~i uneori fara aparea ~i unele 

cuvintele In mod destula eleganta. lntreruperi. 

manifest. Poate sa faciliteze 

continuarea unei dis-

cutii ~i poate confir-

maca intelege, soli-

citand participarea 

celorlalti etc. 

Manuie~te intrebuinteaza cu Poate sa-~i Poate intelege Poate sa uneasca Pronunta 

destule mijloace suficienta construiasca mesajele generale ~i un ~ir de elemente inteligibil, uneori 

lingvistice ~ i un exactitate un discursul a~a punctele detaliate cu scurte, simple ~i cu accent strain 

vocabular repertoriu de lncat sa fie conditia ca dictia sa variate i ntr-o serie ~i cu erori 

suficient pentru a structuri ~i lnteles, chiar fie clara ~i lineara de puncte ocazionale. 

81 se descurca In .. scheme" daca pauzele accentul obi~nuit. care se inlantuie . 

situatia data, frecvente, de cautare a Poate sa inceapa, sa 

ezitand ;;i curente in situa~ii cuvintelor ~i sustina ~i sa lncheie 0 

parafrazand pe previzibile. frazelor ~~ de conversatie simpla 

alocuri. corectare sunt ..fata in fata" despre 

foarte evidente. subiecte familiare ~i 

mai ales in poate sa repete 0 

secventele parte din ceea ce a 

mai lungi de fost spus, pentru o 

creatie lntelegere reciproca. 

proprie. 

A2 intrebuinteaza intrebuinteaza Se poate face i ntelege ~~ poate sa Poate sa lege Pronunta 

structuri elemen- corect struc- lnteles/ -easa raspunda Ia lntrebari grupuri de cuvinte suficient de clar 

tare formate din tur i, dar comite lntr-o interven- ~ i Ia declaratii simple. cu conectori pentru a se face 

expresii memo- frecvent tie scurta, chiar Poate sa indice ca simpli de inteles, dar cu un 

rizate, din grupuri gre~eli daca reform- urmare~te discutia, coordonare sau evident accent 

de cateva cuvinte elementare. larea, pauzele ~~ dar nu lntelege destu l subordonare cum strain. 

;;i din expresii starturile false pentru a putea sustine ar fi : ?i. dar, 

.. semifabricate" sunt evidente. personal conversatia. pentrucJ, 

pentru a cornu- dadietc. 

nica o informatie 

limitata. 
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Oaca prestatia unui candidat nu poate fi lncadrata, pentru unul sau mai multe criterii din grila de evaluare, Ia 

eel putin nivelul de competenta A2, se acorda nota 4 {patru) ~i candidatul este declarat nepromovat Ia proba 

orala. 
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