SESIUNI DE EXAMINARE
Pentru înscrierea la licenţă – studenţi interni/externi
(2013-2014)
În vederea înscrierii la licenţă**, studentii UPM pot opta pentru limba engleză/franceză/germană/italiană.
Pentru limba engleză, DEOCAMDATĂ (în ordine crescătoare a gradului de dificultate de la 1-4) se poate opta
pentru:
1. Examen competenţă lingvistică UPM (valabilitate 2 ani) – conform Cadrului European de Referinţă (A1-C2);
informaţii: responsabil Resource Room/înscrieri: Emese Kovacs: ekovacs_2k@yahoo.com ; telefon:
0745330565; responsabil competenţă lingvistică: conf. univ. dr. Anda Ştefanovici: andastefanovici@yahoo.com;
telefon: 0746439212.
2. Examen LCCI (valabilitate nedeterminată; General English, English for Business: limbaj economic, etc. English
for Tourism; UPM este centru de pregătire şi examinare; informatii: responsabil LCCI: preparator univ. drnd.
Daniela Dălălău: lazar_danyela@yahoo.com ; telefon: 0741396365)
3. Examen Cambridge ESOL (valabilitate nedeterminată; PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC, ICFE, ILEC.; UPM
este centru de pregătire şi examinare; informaţii: responsabil Cambridge: lector univ. dr. Andrea Peterlicean:
andrea.peterlicean@ing.upm.ro ; telefon: 0722526382)
4. Certificat TOEFL (obţinut în alt centru de examinare)
Sesiuni de examene
(pt. limba engleză/franceză/italiană)
2 – 7 decembrie 2013
3 - 8 martie 2014
12-17 mai 2014

*Înscrieri la Decanatele Facultăţilor

Sesiuni de examene
(pt. limba germană)
24 februarie – 1 martie 2014
13 – 18 aprilie 2014

*Înscrieri la Decanatele Facultăţilor

până în 30 noiembrie 2012
până în 28 februarie 2013
până în 10 mai 2013

până în 23 februarie 2014
până în 11 aprilie 2014

*Înscrierile se fac la Decanate (pentru studenţii UPM) şi la Resource Room (pentru studenţii externi) însoţite de chitanţa
de plată, conform graficului de înscrieri în cele 3 sesiuni.
 Datele exacte, ora şi locul desfăşurării examenelor se vor stabili de către comisii şi se vor afişa de către
Decanatele facultăţilor. Studenţii (interni/externi) au obligaţia de a se prezenta la examinare conform programării
prestabilite. Cazurile excepţionale vor fi aduse la cunoştinţa directorului Centrului CCLASC în prealabil prin
intermediul unei cereri.
 Studenţii care nu au promovat examenul în prima sesiune de examene, au posibilitatea de a participa la
următoarele două, plătind taxa aferentă fiecărei examinări.
 Certificatele obţinute de studenţii interni în vederea înscrierii la licenţă sunt valabile NUMAI cu semnătura
membrilor din comisiilor afişate pentru fiecare Facultate.

** Lista examenelor care pot fi recunoscute şi din cadrul examenului de bacalaureat: site UPM:
http://www.upm.ro/studenti/pdf/2010/cclasc/2511-anexa2-recunoastere-bac.pdf
Pregatirea pentru examene:
- GHIDUL CANDIDATULUI (87 pagini) se găseşte pe site-ul Universităţii şi conţine informaţiile necesare
legate de organizarea pregătirii şi examinării în vederea obţinerii certificatului UPM şi LCCI precum şi câte
un model de test din sesiunile anului universitar 2009-2010 (în total 12 teste).
- A aparut CULEGEREA DE TESTE PENTRU EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ :
limbile engleza/franceza/italiana/germana/romana (164 pagini) se poate achiziţiona de la sala de lectura
a Bibliotecii de Stiinte si Litere (str. N. Iorga nr. 1) contra unei sume de 12 lei/exemplar şi cuprinde, pe
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-

lângă informaţiile necesare legate de organizarea pregătirii şi examinării în vederea obţinerii acestor
certificate, un număr de 33 teste din sesiunile anilor anteriori.
Versiunea CD costa 6 lei/exemplar si se poate cumpara de la Resource Room (Cladirea de pe str. N. Iorga,
sala R34);
Testele probei de Listening se pot imprumuta de la biblioteca Resource Room (sala R34).

NOTĂ:
Examinarea pentru candidaţii care au nevoie de certificat în vederea înscrierii la licenţă se va face ca şi până
acum, respectiv în cele trei sesiuni (decembrie, februarie/martie, mai).
- Candidaţii vor prezenta, înainte de susţinerea examenului, chitanţa de achitare a taxei.
- Datele sunt afişate pe site-ul universităţii (UPM: http://www.upm.ro/studenti/index.html; Centrul de
Cercetare
în
Lingvistică
Aplicată
şi
Studii
Culturale
Competenţă
Lingvistică:
http://www.upm.ro/studenti/index.html#cclasc) cu menţionarea faptului că în cazuri extreme se pot examina
candidaţii şi în afara datelor afişate contra unei taxe de urgenţă (se plăteşte suplimentar jumătate din taxa
pentru test: 30 lei/interni; 60 lei/externi). În acest ultim caz candidatii trebuie să se înscrie la RR sala R34,
Str. N. Iorga nr 1, Corpul R cel târziu până în ziua de marţi a săptămânii respective (cu cerere şi chitanţă de
plată); Informatii : Emese Kovacs ekovacs_2k@yahoo.com; telefon : 0745-330565
-

PLANIFICAREA ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (2013/2014)
(pentru înscrierea la licenţă, etc. pe grupe organizate în prealabil)
Pentru limba engleză/franceză/italiană:
SESIUNEA DIN DECEMBRIE (2 - 7 decembrie 2013);
SESIUNEA DIN FEBRUARIE / MARTIE (24 februarie-1 martie 2014):
SESIUNEA DIN MAI (12–17 mai 2014):
Pentru limba germană:
SESIUNEA DIN FEBRUARIE / MARTIE (24 februarie-1 martie 2014)
SESIUNEA DIN APRILIE (13 – 18 aprilie 2014)
1. Facultatea de Ştiinţe şi Litere:
a. Engleză:
Asist. univ. dr. Nicolae Cristina (limbaj general)
Lect. univ. dr. Medrea Nicoleta (limbaj de specialitate)
b. Franceză (limbaj general/specialitate):
Lect. univ. dr. Luca Alexandru
Lect. univ. dr. Bozedean Corina
c. Italiană (limbaj general/specialitate):
Prof. univ. dr. Cistelecan Alexandru
Lect. univ. dr. Bozedean Corina
d. Germană (limbaj general/specialitate):
Lect. univ. dr. Peterlicean Andrea
Drnd. Năznean Andrea
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2. Facultatea de Inginerie
a. Engleză:
Asist. univ. drnd. Cristian Lako (limbaj general)
Lect. univ. dr. Bianca Han (limbaj general)
Lect. univ. dr. Peterlicean Andrea (limbaj de specialitate)
b. Franceză (limbaj general/specialitate):
Lect. univ. dr. Luca Alexandru
Lect. univ. dr. Bozedean Corina
c. Italiană (limbaj general/specialitate):
Prof. univ. dr. Cistelecan Alexandru
Lect. univ. dr. Bozedean Corina
d. Germană (limbaj general/specialitate):
Lect. univ. dr. Peterlicean Andrea
Drnd. Năznean Andrea
3. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
a. Engleză:
Conf. univ. dr. Ştefanovici Anda
Asist. univ. drnd. Zoltan Ildiko
Lect. univ. dr. Conţiu Lia (limbaj de specialitate)
Lect. univ. dr. Medrea Nicoleta (limbaj de specialitate)
b. Franceză (limbaj general/specialitate):
Lect. univ. dr. Luca Alexandru
Lect. univ. dr. Bozedean Corina
c. Italiană (limbaj general/specialitate):
Prof. univ. dr. Cistelecan Alexandru
Lect. univ. dr. Bozedean Corina
d. Germană (limbaj general/specialitate):
Lect. univ. dr. Peterlicean Andrea
Drnd. Năznean Andrea

3 octombrie 2013
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