MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

DECANAT

Anexa 4
Cerințe generale pentru
acordarea certificatului de competență lingvistică

Art. 1.
LIT acordă certificate de competență lingvistică pentru limbile: engleză, franceză, germană,
italiană, spaniolă, rusă, sârbo-croată și română, în baza acreditării programelor de studii de licență care
au în componența specializărilor aceste limbi și a competențelor cadrelor didactice examinatoare
(titulari ai LIT).

Art. 2.
Certificatul de competență lingvistică se eliberează după cum urmează:
1. Candidaților care au studiat timp de 4 semestre una din limbile precizate la Art. 1, ca disciplină
obligatorie sau facultativă și au obținut note de promovare, li se va elibera certificatul de
competență lingvistică pe baza acestor note. Facultățile nefilologice din UVT care solicită
eliberarea certificatelor de competență lingvistică pentru studenții lor, în vederea susținerii
examenului de licență, vor transmite secretariatului LIT certificatele generate de programul de
gestiune a datelor legate de școlaritate spre validare de către Decanul și Directorul
Departamentului de Limbi și Literaturi Moderne din cadrul LIT.
2. Candidaților de la facultăți nefilologice care doresc să susțină examenul de licență și care nu au
studiat una din aceste limbi, dar dețin un certificat internațional de competență lingvistică, li se
eliberează atestatul prin echivalare, după cum urmează:
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Limba engleză:
o 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
o IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9; 6,5+: nota 10
o TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10
Limba franceză:
o DALF – nota 10
o DELF B1 – nota 10
o DELF B2 – nota 10
Limba germană:
o Certificat Goethe A1 /Zertifikat Goethe A1 – nota 10
o Certificat Goethe A2/Zertifikat Goethe A2 – nota 10
o Certificat Goethe B1 /Zertifikat Goethe B1 – nota 10
o CertificatAustriac A1 / ÖSdZErtifikat A 1 – nota 10
o CertificatAustriac A2 / ÖSdZErtifikat A 2 – nota 10
o CertificatAustriacB1 / ÖSdZErtifikatB 1 – nota 10
o Test de Limbă Germană ca limbă stăină/ Test DaF B1 – nota 10
o Examen germana ca limbă straină/ Deutsches Sprachdiplom – nota 10
Limba italiană:
o PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 şi C1 – nota 10, nivel B2 – nota 10
Limba spaniolă:
o DELE
▪ superior – nota 10
▪ mediu – nota 10
▪ iniţial – nota 10

3. 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.
4. Candidații care solicită eliberarea certificatului de competență lingvistică în alte scopuri decât
prezentarea la examenul de licență vor susține testul de competență lingvistică propus de
facultate pentru fiecare din limbile menționate la Art. 1. Modelul de certificat pentru fiecare
limbă se găsește în anexe.
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Art. 3.
1. Testul în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică constă în susținerea a
două probe: o probă scrisă și o probă orală, cu sarcini de lucru aplicate.
2. Evaluarea la cele două probe se face prin acordarea de puncte. Punctajul final se calculează
ca medie aritmetică rotunjită a punctejelor obținute la cele două probe, rezultând încadrarea
candidatului într-un anumit nivel (A1-C2), așa cum reiese din modelele de certificate
anexate.
3. Evaluarea se realizează de cadre didactice titulare ale LIT, după o programare afișată la
avizierul facultății și pe site-ul LIT. Evaluarea se face după principiile unui test de
diagnostic.

Art. 4.
1. Candidații care solicită eliberarea certificatului de competență lingvistică au obligația să
ceară înscrierea în sistemul electronic de evidență, să plătească taxa și să prezinte dovada de
plată la eliberarea certificatului.
2. Taxele aferente eliberării certificatelor de competență lingvistică sunt cele aprobate în
Ședințele Senatului UVT, și sunt actualizate periodic. Taxele sunt făcute publice pe site-ul
UVT și LIT.

Art. 5.
Certificatele de competență lingvistică sunt valabile 2 ani și au regim de adeverință. Ele nu se
înscriu în categoria actelor de studii.

DECAN,
Conf. univ. dr. habil. Dana Percec

PAGINA 3 |

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

