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ADMITEREA  

LA FACULTATEA DE LITERE, 

ISTORIE ȘI TEOLOGIE 

12-24 IULIE 2017 

11-16 SEPTEMBRIE 2017 

 

 

Studii culturale 

 40% nota de la proba orală (interviu 

motivaţional) 

 40% media generală de la examenul de 

bacalaureat 

 20% nota de la disciplina Limba şi 

literatura română de la bacalaureat 

 

Istorie 

 60% nota de la proba orală (interviu 

motivaţional) 

 40% media generală de la examenul de 

bacalaureat 

 

Teologie ortodoxă pastorală 

 50% nota de la testul grilă, disciplina 

Dogmatica ortodoxă 

 10% nota de la proba de verificare a 

aptitudinilor muzicale 

 40% media generală de la examenul de 

bacalaureat 
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LA FACULTATEA DE LITERE, 
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Limbi şi Literaturi 

 80% notele de la cele două teste (probă 

scrisă) sau interviuri pentru cele două 

limbi alese (în proporţie egală, 40% + 

40%), după cum urmează: 

-test (probă scrisă) la limba română 

-test de competenţă lingvistică (probă scrisă): 

limbile engleză, franceză, germană, spaniolă 

-sau probă orală (interviu) pentru limbile 

italiană, sârbă, rusă, latină 

 20% media generală de la examenul de 

bacalaureat 

 

Limba și literatura latină (nivel începător) 

 40% nota de la proba orală (interviu 

motivaţional) 

 40% nota de la testul scris, testul de 

competenţă lingvistică sau proba orală 

la a doua limbă aleasă 

 20% media generală de la examenul de 

bacalaureat 

 

Limbi Moderne Aplicate 

 80% notele de la cele două teste de 

competenţă lingvistică (probă scrisă) 

pentru cele două limbi străine alese (în 

proporţie egală, 40% + 40%) 

 20% media generală de la examenul de 

bacalaureat 

 

 

 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE   
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 2 | B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro 

 

 

SE ECHIVALEAZĂ: 

 

 Premii la olimpiadele naționale și 

internaționale și diplomele oferite de 

L.I.T., cu nota 10 

 Certificate internaționale de competență 

lingvistică: 

-Limba engleză: Examene Cambridge: 

Proficiency A, B sau C – nota 10 

Advanced A, B sau C – nota 10 

First A – nota 10, B – nota 9,50,  C – nota 9 

IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9;  6,5+: nota 10 

TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: 

nota 10 

-Limba franceză: DALF – nota 10, DELF B2 – 

nota 10 

-Limba germană: Sprachdiplom, Goethe 

Zertifikat – nota 10 

-Limba italiană: PLIDA, CELI, CILS – nivel 

C2 şi C1 – nota 10, nivel B2 – nota 9.50  

-Limba spaniolă: DELE superior – nota 10, 

DELE mediu – nota 9.50, DELE iniţial – nota 

9. 

 

 

 

 

 

 

Candidatul poate să aleagă fie echivalarea 

certificatului de competenţă lingvistică pe baza 

grilei de mai sus, fie susţinerea testului de 

competenţă lingvistică propus de facultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSŢINEREA PROBELOR: 

 

 Toate probele: 

 Teste:  1 oră/ test 

 Interviuri:  aproximativ 15 

minute/candidat pentru interviu 

 

Ambele probe vor fi programate în aceeaşi 

zi, cu pauză între ele, cu începere de la ora 

1430.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT! 

 
  Vă recomandăm să consultați regulat site-ul 

www.litere.uvt.ro 

secțiunea 

Admitere 2017 

      pentru eventuale anunțuri importante. 
 




