Universitatea “Petru Maior" din Tg. Mureş
Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale
CCLASC

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
(limbaj general şi de specialitate)
Art. 1.
CCLASC oruanizează:
A. cursuri dc pregătirc (Iirnba engleză, franceză. italiană şi română) în vederea obţinerii de
certiťicate dc competenţă łingvistică ‘Petru Maior" recunoscute pentru adrnitere, 1icenţă
programe de masterat i doctorate. burse. angajări, promovări, etc.
B. examenc în vederea obinerii Certificatutui de Competenţă Lingvistică Petru Maior.

Art. 2.
A, CURSURI DE PREGĂTIRE:
Obiectivul cursurilor este de a răspunde nevoilor exrraculiculare de pregătire, testare şi peri'ecţionare
ingvistică ałe studenţilor şi cornunităţii. Cursurile se adresează, în principal. studenţilor şi licenţiaţilor
şi se finalizează cu susţinerea unui examen în urrna căruia se eliberează un Certifkat de Competenţă
Lingvistică
lirnbaj general sau specia}izat
care serveşte pcntru înscrierea la licenţă. masterat,
doctorat. angajări. promovări, burse etc.
• A sc consulta site-ul CCLASC:
http :Ii'www.upm roĺcercetareĺCentreCercetare!CCLASC/oferta_cursuri .htrnl
—

—

‚

Art. 3.
B. EXAMENE:
• Taxa de participare pentru obţinerea diferitelor tipuri de cert ificate de competenţă hngvisticä se achită
în prealabil la Casieria Universităţii “Petru Maior". strada Xicolae Iorga nr. 1, luni-vineri,
conform programului casierei UPM.
• Pentru înscrierea la licenţă studenţii/candidaţii pot opta penlru:
o Certificat de competenţă lingvistică UPM (eng1eză francezä. italianä, română) lirnbaj general
valabilitate 2 ani (60 RON interni! 2ORON extemi)
o Certificat de competenţă lingvistică UPM (engleză. franceză. italiană. románă)— iimbaj
specializat (economic, tehnic, juridic)
valabilitate 2 ani !cu specificare clară pe certificat:
Certificat de competenţă lingvistică exclusiv pe limbąj specializalí (60 RO interni/12ORON
externi)
o Certificat LCCI (engleză) JETSET Iimbaj general valabilitate nehmitată (400 RON)
o Certificat LCCI (engleză)
EFB (English for Business)
Iin-ihaj spe.cializat
valabilitate
ne]imitată (400 RON)
o Echivalare de Certificate * Vezi Echivalare certifîcate
—

—

-

-

—

—

—

-

—

Art. 4.
ACTE NECESARE LA PREZENTAREA LA EXAMEN:
o carte de identitate!paşaport
o carnet de student pentru studenţii Universităţii Petru Maioť
o chitanţa care să dovedească pata contravalorii examern1ui dc testare
-

Art. 5.
PROGRAM DE TESTARE PENTRU CANDIDATI1 INTERNI/ EXTERNI CARE
SOLICITA EXAMENUL DE COMPETENTA LINGVISTICA LN VEDEREA INSCRIERII LA
EXAMENIJL DE LICENTA.
• Studenţii Universităţii ‘Petru Maior' (zi şi IFRD) care au nevoie de certificatul de cornpetenţă
lingvistică în vederea înscrierii la examenul de licenţă (*excepţie fac studenţii care studiază engleza sau
franceza ca specializare principaiă sau secundară Ia facultăţile de profil de la UPM) şi care au absolvit
programul obligatoriu de studiu al limbilor străine în prinrii doi ani de studiu pot opta să susţinä
examenul de competenţă lingvistică imediat după terminarea anului 1I de studii, avâid acces la cele
trei sesiuni de examene organizate de CCLASC în lunile noiembrie. ianuarie-februarie şi aprilie.
Studenţii care nu au prornovat examenul în prima sesiune de examerc, au posibilitatea de a participa Ia
următoarele două, plătind taxa aferentă fiecărei examinări. Datele exacte, ora i locul desfăşurării
examenelor se vor stabili de către comisii şi se vor afişa de către Decanatele facultăţilor, Studenţii au
obligaţia de a se prezenta la examinare conform programării prestabilite. Cazurile excepţionale vor
aduse la cunoştinţa dircctorului Centrului CCLASC în prealabil prin interrnediul unei cereri.
Certificatele obtinute de studenţii interni în vederea înscrierii la licentă sunt valabiie UMAI cu
sernnălura membrilor din comisiilor afîşate la caiedre şi anunţale în prealahil de secretariatele
facultăţilor.

6.
PROGRAM DE TESTARE PENTRU CANDIDAŢII
INTERNI! EXTERNI CARE
SOLICITĂ EXAMENUŁ DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ÎN ALTE SCOPUR1 DECÂT IN
VEDEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ (BURSE. MASTERATE. DOCTORATE.
ANGAJĂRJ. PROMOVĂPJ ETC.).
• Pentru limba engleză: în perioada de activitate didacrică, săptămânaL conform orarului afîşat la
Departamentul de Limba engleză (strada Nicolae Iorga nr. 1, Clădirea R, sala R37)
• Pentru limbile franceză/italianălroinână (strada Nicolae Iorga nr. 1, Clădirea R, sala R04), se
va stabili în funcţie de solicitări;
• Programelc de testare săptămânală afîate pentru limbile englezălfrancezălitaliană nu sunt
valabile pentru susţincrea examenului în vederea înscrierii Ia licenţă In aceste cazuri candidaţii
se vor supune condiţiilor aplicate pentru inscrierea la examenul de competenţă lingvistică în
vederea exarnenului de licenţă conform programului de testare (în cele trei sesiuni de examene)
Art.

Art. 7.
MODALITATE DE DESFĂŞURARE:
•
În cazul celor trei sesiuni de examene desfşurate pentru obţinerea certiflcatului de
competenţă lingvistică necesar înscrierii Ia licenţă (noiembrie, ianuarieĺfebruarie şi aprilie),
decanatele vor asigura condiţiile necesare organizării examenului, la sołicitarea comisiilor de
examinare (planificarea examenului în funcţie de orarulldisponibilităţile profesorului
examinator şi de orarul studenţilor, asigurarea de săli pentru desfurarea examcnului oral şi
scris. asígurarea aparaturii necesare, liste studenti. cataloage, certificate cornpletate cu datele
ofîciale de identificare a studentilor etc.)
• Cadreie didactice din cornisia de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă
lingvistică (engleză, franceză, italiană română) în alte scopuri decât înscrierea la Iicenţă
(burse, masterate doctorate, angajări, promovări etc.) răspund de organizarea testării
săptărnânale conform planificării afîşate pentru fiecare limbă.
•
Testarea este efectuată întotdeauna de două cadre didactice, cu titlul de doctor sau
doctorand de In Catedra de Filologie din Cadrul Facultăţii dc Ştiine şi Litere cu colahoratori
de la celelalte catedre, specialişti în limbaje speciale.
• Durata testului este de aproximativ o oră.
Art. 8.
STRUCTURĂ TEST:
• Examenul
pentru
obţinerea
Ccrtificatului
de
Conipetenţă
(englezăífrancezăuitalianălromână) va consta în 2 (două) probe, scris şi oral

Lingvistică

1. Examen scris, cu exerciţii dc tipul:
) Ascultare
2) Scriere
3) Citire
4) Gramatică şi Vocabular
11. Examen oral: Vorbire
5) Vorbire (oral): Candidatul este testat în privinţa competcnţei de vorbire. citire. şi
înţelegere a conţinutului lecturii, Se va solicita candidatului să se prezinte, să-şi prezinte
domeniul de studiu. familia, hobby-uri, planuri de viitor, profesie. etc, Au loc probe
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specifice de citil, vorbit. înţelegere şi comentariu a unui
text scris

revistă, manual, etc. şi al unor instrucliuni orale.
descrieri de imagini.

Proba se va desfăşura individual sau pe perechi.

—

articoi dintr-o

fitrne. cärţi, etc.

Cerinte:
o candidatul va trebui să pronuriţe corect în limba englezălfranceză'ita
liană!română;
o candidatul va trebui să demonstreze aptitudinea de a vorbi
suficient de fluent şi corect din
punct de vedere gramatical pentru a se face înţeles să posede
un vocabular mediu pentru a
comunicare eficientă:
o în cazul opţiunii de susţinere a examenului de competenţă
lingvistică in lirnbaj specializat.
candidatul va trebui să demonstreze capacitatea de înţelegere
şi producere orală şi scrisă a
unor materiale din sfera specifică a limbajului ales;
o în cazul în care proba orală se desfăşoară pe perechi. comun
icarea interactivă va constitui un
alt criteriu de evaluare;
o candidatul va trebui să înţeleagă ceea ce i se
cere într-o cadenţă normală. într-o
englezălfranceză!ita]ianălromână curentă;
o candidatul va ‘ebui să înţeleagă mesajul unui text scris,
să forrnuleze idejle principale, să
rezuine textul şi, după caz, să-l interpreteze;
o candidatul va trebui să traducă un text de dificultate medie
din englezăifrancezălitaliană sau
din limba maternă (naţională) în română (retroversiune). aplicân
d regulile gramaticale:
•
Bibłiografie:
Nu este prevăzută o bibliografie anume, Totuşi se
propune o bibliografie orientativă pentru reiiefarea
coordonării pregătirii conform criteriilor Cadrului
european comun de referinţă. Testarea este la nivelul
standard, corespunzătoare nivelului european comun
de referinţă pentru limbi străine, cuprinzând texte
din reviste. ziare, manuale şcolare, conversaţii pe teme
obişnuite. etc.
oriezitativă

—

Limba enleză:

A1--începător; A2--începător plus; B1—intermediar;
B2—interrnediar pius: C1 —avansat: C2—
avansat plus.
1) Aĺ (începător);
DriscolĘ Liz. Comrnorz Mŕstakes at KET.and How
io Ávoid Thenz. Cambridge: Camhridge
University Press, 2007.
*
Jackson, Andy, Jackson Audrev. Eleinentaiy Gramm
ar: Worksheeis. New York: Prentice-Hall
-

*

International, 1992.
2) A2 (începător plus);

KET

*

Jetsez' Pre-Jnterrnediate. Coventry: Education Deveinpmcnt
Iriternational, 2008.
Soars, John. Soais. Liz. Headway: Student's Book: Pre-Jn
terřnediate. New York: Oxford Universit
Press, 1995.
3) B1 (intermediar); PET
*
CuHen, Pauline. Comnwn Mistakes at IELTS Intern2ediate.
. and How ro Avożd Thein. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007.
*
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*

.Takcman. Vanc ssa. McDoweih Clare. Vcw Inyiii iito 1EL7: Siud17l's Book, with -inswers.
Cambridge: Cambridge Univershv Press. 2008.
4) B2 (interrnediar plus): FCE
*
Tayfoor, Susannc. Coinnion Misiakes aÍ Firsí Cerrziîcai... anci How io Avoid Them. Cambridge:
Cambridge University Press, 200.
*
\Valker. Elaine. Elsworth, Sieve. Grannnar Proc'iice for Lipper lniermcdiate Sudnzv Harlow:
Longrnan, 1996.
5) C1 (avansat): CAE
*
Carnbridge Cerrifica!e in Advanced Engiish. Cambridge: Cambridge Uníversity Press, 2008.
*
PoweU, Debra. Conimon Mistakes ai CÁE and Hrni źo Avożd Them. Carnhridge:
Cambridge
Univ ersity Press. 2005
6) C2 (avansat plus); CPE
*
Carnbridge Cernjicaie ofProfciency in English 4. Cambridge: Carnbridge Lfniversity Press, 2005.
*
Moore, Julie. Connnon Afisrakes al Proficiencv
und Hmi zo Avoid T1wn2. Cambridge: Cambridge
Universiy Press, 2005.
...

•

Probleme de gramatică vizate:
o CuvântuL substantivul; articolul; adjectivul; pronumeIe numeralul; verbul
(concordanţa timpurtlor la indicativ. propoziţia condiţiorială, verbele modale şi
diateza pasivă); adverbul;
o Enunţul: grupuri şi construcţii sintactice;
o Discursul: aspectc ale construcţiei discursului; tipuri de discurs (dialog / monolcg;
vorbirea directă / indirectă).

Art. 9.
MODEL DE CERTIFICAT DE COMPETENTĂ LINGVISTICĂ
• VEZ1 ANEXA 1
Art. 10.

MOĐELE DE SUBIECTE (en2leză. franceză. italiană, română).
• VEZI ANEXELE 2-5
• se pot obine la Resource Roorn. clădirea R sala R34 strada Nicolae Iorga nr. 1, bibliotecar
Andreea Groza (personal sau prin email: hot_coffee_rovahoo.com) sau bibliotecar Emese
Kovacs (personal sau prin email: ekovacs_2kyahoo.com)
• pe site-ul CCLASC:
http:!/www. upm .ro/cercetare/CentreCercetare/CCLASC/examene CCLASC html
.

Art. 11.
REZULTATELE:
• Se vor comunica în funcţie de nurnărul candidatilor din ziua examinării.
• În cazul sesiunilor organizate săptărnînal pentru candidaţii intemi! externi care solicită
examenul de competenţă lîngvistică în alte scopuri decât în vederea înscrierii la iicenţă
(bursc, masterate. doctorate, angąjări, promovări etc.). conform planifîcării afişate dc
Catedra de filologie pentru fiecare lirnbă (eng[eză. frariceză, italiană) şi respectiv Decanatul
Facu1tăii de Ştiinţe şi Litere.
• În cazul celor trei sesiuni de examene (noiembrie. ianuarie/februarie, şi rcspctiv aprilie)
pentru candidaţii interni' externi care sohcită examenul de competenţă Iingvistică în vederea

îrtscrierii la licentă. contorm planiĺkării aíiate de Decan
aeIe Facuhăţilor de care aparţin
studentii (zi sau IFR).

Art. 12.
ELJBER4REA CERTIFI CATULUI:

•

Ridicarea certificatelor îgjtşcouri decât în vederea înscrie
rii Ia examenul de Iicentă se va
face Ia Decanatul Facultătii de Ştiinţe şi Litere, strada Nicola
e Iorga nr. 1, ciădirea A, sala 203.
în zilele lucrătoare, conform programului cu publicul afişat
la Decanat.
Certificatele pentru înscrierea Ia Iicenţă se vor ridica de
la Decariatete facultăIilor unde sunt
arondaţi studenţii (respectiv Facultatca de Ştiinţe Econo
mice, Juridice, şi Adrninistrative
Facultatea de Ştiinţe şi Litere, şi Facultatea de Inginerie)
Pentru înrcgistrarea Certifîcatuiui este obiigatońe prezentarea
chitanţei la exarninare
: Informatii:
o Resource Room: bibiotecar (pentru interni şi externi (burse.
rnasterate, doctorate,
aiigajări. promovări etc.)
o Decanatele Facultăţilor, zi şi IFRD (mn cazul sesiunilor de
examinare organizate
pentru înscrierea la licenţă)

•

•

•

Art. 13.
ECVALARE CERTIFICATE:

•

Deprinderile şi descriptorii folosiţi pentru a stabili compe
tenţele lingvistice aie canciidatului
sunt în acord cu nortnele Iingvistice promovate de
Consiliul Europei (Portfoliul Lingvistic
European):
A1--începător; A2-începător plus; B1—intermediar; B2—in
termediar plus; C1—avansat: C2—
avansat plus.
maxim 30 puncte (echivalent C
2 din Cadrul European comun de referinţă)
minim 20 puncte (echivalent B
).
2

-

-

minim l 5 puncte (valabil doar pentru studenţii UPM, EXCLUSIV
pentru înscrierea Ia Licenţa
UPM; echivalent B 1)

-

•

•

Echivalări
engleză*:

Niveluri
CER
M
A2
B1

I

B2
[

[

C1

C2
___________

__

Cambridge conform

Abilitäţi CER
(Cadru european de referintă)
Iiiilizarea limbii la niv&
elementar (Breakthrough)
lJtiltzarea Iimbii la nivel
I
elementar (Waysaee)
I Utiiizarea independentă a Iimbii
(Threshold)
Urilizarea independenta a
limbii (Vantage)
Utilizarea competentă a Iimbii
(Effective Operational
Proficiency)
Utilizarea competentă a limbii
(Masterv)

CEF (Common European Framework) pentru limba

Descriptori IJPM
începäor

Echivalare UPM
(punctaj)
5 p
10 p

Echivalare
Carnbnde
Siarurs. Movers
F\ íS
KET

15 p

PET

16 20 p

FCE

21

25 p

CAE

26 30 p

CPE

-

—

íncepă!or pius

6

inzermediar

11

intermediar p]us
avansat

avansat plus

-

-

-

-

-
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Pentru înscrierea la licenţa ĹPM. se echivaJează urmăioarele Certifcate irnernaiona]e:
EGLELĂ: FCE, CAE*, IELTS* (International Engtish Testing Systern), BEC**
(Business English Certificates), TOEFL** (Test of English as a Foreign Language),
TOEIC** (Test of English for lnternational Comrnunication), AGLIA** (AngHa
General English Examinations / Anglia Jntemet Business Examinations). LCCI**
(London Chamber of Cornrnerce & Jndustr\')
FRÂNCEZĂ: DALF. DELF
ITALIANĂ: CELE CILS

o

o
o

Alte echivalări couform CEF (Comrnon European Framework) pentru limba eng!ez**:
TEST

IELTS
(Intrnauona
English 1 esting
Svstrn)
BEC (Business
Eng1it
Certicaies)

Score
Scae
Rank

CEF Level
A1

CEF Level
A2

CEF
Level
B1

CEF
Leve
B2

CEF Level
CI

CEF Level
C2

1-9

0-2

3

4

5-6

6-7

7-8

I

i

.

BC
Prelimtnaiv

—

TOEFL-PBT
(Papcr-based Test)

0-300

—

10-990
—

-

—

Preliminary
Levcl /
Primarv
Levcl /
Junior Levcl
-

137

—

I

I

550

-

‘

—

.

.

1—100

Commerce &

inausirv)

•

EFB
Prehrninar
Credil.
Preliminary
Pas

—

—

Levl 2 (Pas).
Lcvel 1
D1st1nct!on:
Crcdit)
EFT: Lcvcl 1
Level 2

(

Accept
Profciencv
Level

Level 3 (Pass)
Lcvel 2
(Distincuona

Credi)

Masters Level

żiw1ia
Advancecl
Busrness
En@Iish

Proficiency n
Busness
En2lIsh

Lect 4 (Pa);
Level 3
(Dis1ncon:
Creclo)

Level 4
(DlstLnction;
Crcdit)

-

-

-

]-100

Advanccd
Leve

-Angiia
Interrndiae
Busrness
En'0sh
b
Prelntermediatc
Leve!

1
(Ps):
Preiimrnar
Dtncton

—

880

Intermediate
Level

Elornentarv

—

220

—

knglia
Pracoc!
Busrness
Ln1ish

.

LCC1 (London
Charnor of

560
(Mximum
SCOrĽ)
—

—

I
Anolia —AIBE
(Angha Internt
Business
Exarnimtons)

BEC Hrher
—

457(Minimurn
Score)

310-677

TOEFL-CBT
(Computer-based
Tcst)
TOEIC (Test of
English for
intcrnational
Communication)
Anglia—AQEX
(An1ia Gcrieral
En1ish
Exam;naoons)

BEC Vantaoc

+

EFB Lev&

—

2)
:

J-

JETSET 2

JETSET 3

JETSET 4

JETSET 5

JETSET 6
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•

Pentru echivalare, studenţii se vor prezenta cu
CertiÇicatul în original i în copic, prrcum i cu
un act de identitate cu poză în ziua examinării.

Art. 14.
\JAŁABILITATEA CERTIFICATIJLIJI
DE COMPETENTĂ ŁINGVISTICĂ UPM:
• 2 (doi) ani de la daia emiterii
• Este recunoscut de majoritatea universităţilo
r din ţară, Totuşi pentru sigurantă candidaţii sunt
rugaţi să se intereseze în prealabil dacă li
se recunoaşte certifieatul eliberat de Universitatea
noastră.
• Pentru cliberarea unui ah certifcat candidatu
l trebuie să susină un nou examen, prezentând
Ia
examinare o nouă chitanţă de plată.
Art. 15.
INFORMATII:
• Pe site-ul CCLASC:
http :ĺ/www.upm.ro/cercetare'CentreCercetare!C
CLAS C!examene_CCLAS C .html
• ConĽuniv.dr. Ştefanovici Anda: andastefa
novicvahoo.com
• Bibliotecar: Groza Andrcea: hot cof'fee_royah
oo.com
• Bibliotecar: Kovacs Emese : ekovacs_2kya
hoo.corn; mailto :resource.roomscience.upm
ro
Art. 16.
Consiliul de administraie CCLASC poate adop
ta hotărâri prin carc să detaheze!să modice
anumite articole din prezentul Regularncnt
în functie de speciťicul activităi1or.
Art. 17.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedina
Senatului Universităţii din 08.10.2009.

‚rof.ű

RECTOR,
drg. Liviu MARIAN
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