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Candidații vor trimite dovada plății (confirmare sau

               
  

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ONLINE A EXAMENULUI PENTRU OBȚINEREA

  CERTIFICATULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

Examenul pentru obținerea certificatului de competență lingvistică va fi organizat online de către 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.

1. Înscrierea candidaților

1.1.Candidații vor achita taxa pentru obținerea certificatului de competență lingvistică accesând

link-ul

1.2.Ulterior, vor trimite dovada plății (confirmare sau extras de cont), cartea de identitate

(scanată sau poză) și un număr de telefon de contact pe adresa secretariatului Facultății de

Litere, Istorie și Teologie:

1.3. Candidații vor alege data și ora la care doresc să susțină examenul la următorul link:

1.3.1. Pentru limba engleză:

1.3.2. Pentru limba franceză: Link Programări

1.3.3. Pentru limba germană:

2. Susținerea examenului (pentru candidați)

2.1.La data și ora pe care au selectat-o, candidații vor accesa link-ul aferent întâlnirii din tabelul

  de la punctul 1.3., rubrica Link-ul întâlnirii.

2.2.Pentru a putea susține examenul, candidații vor folosi calculatorul personal, prevăzut cu

  microfon și cameră video. Este necesară o conexiune stabilă la internet și programul

  Microsoft Word (sau un alt procesor de text). Folosirea telefonului nu este posibilă.

2.3.Se recomandă candidaților să se conecteze la întâlnirea online cu 15 minute înainte de

  începerea examenului pentru a verifica funcționalitatea microfonului și conexiunea.

2.4. Candidaților li se va cere să prezinte cartea de identitate în timpul sesiunii de examinare.

3. Eliberarea certificatelor

3.1.Candidații vor primi pe email, de la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și Teologie,

  certificatul în format .pdf (scanat) în decurs de 3 zile după examinare.

3.2.Certificatul în format fizic va putea fi ridicat de la secretariatul Facultății de Litere, Istorie și

  Teologie după ridicarea restricțiilor.

4. Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor

Perioada de valabilitate a certificatelor care au expirat în ultimii cinci ani (eliberate de UVT, data 

eliberării să nu fie înainte de anul 2015) se poate prelungi cu încă doi ani, la solicitarea candidaților,

prin plata taxei pentru obținerea certificatului de competență lingvistică accesând link-ul

extras

 
de

 
cont),

 
cartea

 
de

 
identitate

 (scanată sau poză) și certificatul vechi (scanat sau poză) pe

adresa secretariatului Facultății de Litere, Istorie și Teologie: secretariat.litere@e-uvt.ro ,

menționând că solicită prelungirea valabilității certificatului. Eliberarea noului certificat se 

realizează conform celor precizate la punctul 3. 
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