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CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

  Articolul 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru organizarea și 

desfășurarea concursului național „Россия: язык и культура (Rusia: limbă și cultură)”, destinat 

elevilor din clasele IX-XII din unitățile de învățământ preuniversitar din România. 

 

  Articolul 2. Cadrul legal: 

(1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

(2) Carta UVT   

 

CAPITOLUL II 

Obiectivele concursului 

 

  Articolul 3. 

  Obiectivul general al concursului național „Россия: язык и культура (Rusia: limbă 

și cultură)” este legat de valorificarea competenței comunicativ-culturale a elevilor din 

unitățile de învățământ preuniversitar. 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea concursului 
 

  Articolul 4. Concursul „Россия: язык и культура (Rusia: limbă și cultură)” are 

caracter național și se adresează elevilor clasele IX-XII din unitățile de învățământ 

preuniversitar din România. 

 

  Articolul 5.  

  (1) Concursul se va organiza anual, în perioada aprilie-iunie, de către Facultatea de 

Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara.  

  (2) Concursul constă în elaborarea de eseuri (lucrări academice) cu subiecte de limba, 

literatura și cultura rusă, în limba română sau în limba rusă. 

  (3) Ediția din anul universitar 2022-2023 se va desfășura în perioada 3 aprilie – 9 iunie 

2023, în regim online. 

 

  Articolul 6. Înscrierea 

  (1) Candidații vor trimite eseul pe una dintre adresele de e-mail: anca.ciocoiu@e-uvt.ro; 

daniela.gheltofan@e-uvt.ro; elena.bejan@e-uvt.ro .  

  (3) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților sau alte contribuții 

financiare.  

  (4) Facultatea de Litere, Istorie și Teologie nu răspunde de eventuale erori de trimitere 

a eseului. 

mailto:anca.ciocoiu@e-uvt.ro
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  Articolul 7. Calendarul concursului 

Etapele desfășurării concursului sunt următoarele: 

• Materialele se pot trimite în perioada: 3 aprilie – 9 iunie 2023; 

• Evaluarea lucrărilor: 10 iunie – 15 iunie 20023; 

• Afișarea rezultatelor (pe site-ul facultății): 15 iunie 2023; 

• Premierea: 16 iunie 2023. 

  

 

CAPITOLUL IV 

Desfășurarea concursului 

 

  Articolul 8. Ediția a III-a a concursului „Россия: язык и культура (Rusia: limbă și 

cultură)” se desfășoară on-line. 

  Articolul 9. Descrierea probelor de concurs 

(1) Eseurile, redactate în limba română sau în limba rusă, pot trata o temă legată de: 

limba, literatura și cultura și civilizația rusă (maximum 1400 de cuvinte).  

(2) Norme de tehnoredactare: Font Times New Roman, caractere de 12, line 

spacing 1,5, aliniere justified, margini standard. Paginile vor fi numerotate în partea de 

jos, centrat. Referințele bibliografice vor fi trecute în subsolul paginii. 

(3) Criterii de evaluare: 1. Originalitate și creativitate: 30 puncte; 2. Încadrarea în 

temă: 20 puncte; 3. Coerența textului: 20 puncte; 4. Corectitudine lexicală și 

gramaticală: 10 puncte; 5. Ortografie și respectarea numărului de cuvinte solicitat 

±10%: 10 puncte; Din oficiu: 10 puncte. 

 Articolul 10. 

  (1) La Facultatea de Litere, Istorie și Teologie se constituie o Comisie de evaluare, 

responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a concursului la nivelul facultății, aprobată 

de Consiliul facultății. 

  (2) Comisia de evaluare la nivelul facultății este formată din:  

 Președinte: Anca Ciocoiu 

 Membri: Daniela Gheltofan, Elena Bejan  

 

 

CAPITOLUL V 

REZULTATELE CONCURSULUI ȘI PREMIEREA 
 

  Articolul 11.  

  (1) Clasificarea participanților și acordarea premiilor se realizează pe baza rezultatelor 

obținute de fiecare elev în urma participării la probele de concurs, în ordinea descrescătoare a 

notelor. 
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  (2) Clasamentul rezultat în urma concursului va fi utilizat și pentru acordarea premiilor, 

acestea revenind celor mai bine clasați participanți.   

  (3) Criteriul de departajare: punctajul obținut la originalitate și creativitate. 

  (4) Rezultatele concursului se fac publice prin afișare pe pagina web a facultății, cu 

respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

  Articolul 12. Premiile 

  Pe baza rezultatelor obținute se vor acorda următoarele distincții: 

• Premiul I; 

• Premiul II; 

• Premiul III; 

• Mențiune. 

 

  Articolul 13. Facilități acordate în procesul de admitere la UVT 

  În urma jurizării, vor fi acordate premii și mențiuni, elevii participanți vor primi 

diplome și atestate de participare. 

  Câştigătorii premiilor I-III beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere 

la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Deținătorilor premiilor I-III li se va recunoaște, la 

cerere, media 10 (zece) drept medie de admitere la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, la 

programele de studii universitare de licență care au în structura lor limba rusă (Limbi şi 

Literaturi sau Limbi Moderne Aplicate), în sesiunea de admitere din anul 2023 (dacă sunt elevi 

în clasa a XII-a, la data concursului), respectiv în sesiunea de admitere din anul 2024 (dacă 

sunt elevi în clasa a XI-a, la data concursului).    

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 
 

  Articolul 14.  

  (1) Prezentul regulament a fost aprobat în ședința de Consiliu a Facultății de Litere, 

Istorie şi Teologie din data de 30.01.2023. 

  (2) Prezentul regulament este obligatoriu atât pentru Comisia de evaluare a facultății, 

cât și pentru participanții înscriși și se aduce la cunoștința acestora prin afișare pe site-ul 

Facultății de de Litere, Istorie şi Teologie. 

  


