METODOLOGIA
organizării şi desfăşurării
EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

I.

DISPOZIŢII GENERALE

1.1
În conformitate cu dispoziţiile O.M.E.C. nr. 295/05.02.2007, art. 7: „Candidaţii la examenul de
licenţă (diplomă) prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă
circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de profil a instituţiei organizatoare sau de către o
altă instituţie specializată recunoscută de catedra de profil.”
1.2
Notele obţinute în timpul studiilor universitare, precum şi certificatele sau documentele
eliberate în alte scopuri decât pentru prezentarea la examenul de competenţă lingvistică, cu excepţia
certificatelor recunoscute de Departamentul de Limbi străine şi comunicare (DLSC), nu atestă
competenţa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, în vederea înscrierii la examenul de
diplomă/licenţă.
1.3
Scopul examenului este de a evalua capacitatea studenţilor de a integra cunoştinţele obţinute
pe parcursul celor patru semestre de studiu al limbilor străine sau prin studiu individual. La final se
emite un certificat de competență lingvistică în conformitate cu criteriile enunțate la punctul 1.6.
1.4
-

Examenul verifică următoarele competenţe:
înţelegere scrisă;
exprimare scrisă;
gramatică şi vocabular;
vocabular de specialitate.

1.5
Descriptorii de performanţă corespunzători fiecăreia dintre competenţele evaluate sunt
preluaţi din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine, elaborat în cadrul Consiliului
Europei şi sunt eşalonaţi pe niveluri, respectiv: A1 (Utilizator elementar, nivel introductiv,
Breakthrough); A2 (Utilizator elementar, locutor debutant, Waystage); B1 (Utilizator independent, nivelprag); B2 (Locutor independent, nivel – avansat)1.

1.6

Nivelul maxim este diferenţiat în funcţie de limba străină după cum urmează:
- engleză – B2 (Utilizator independent, nivel avansat);
- franceză, spaniolă, italiană – A2 Utilizator elementar, locutor debutant, Waystage
- germană – A1 (Utilizator elementar, nivel introductiv, Breakthrough). Dacă nivelul grupei
permite sau studenții doresc acest lucru, se poate susține testul pentru A2.
1

Vezi pct. 3.6 – Cadrul European comun de referinţă pentru limbi străine.
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1.7

Tematica şi bibliografia orientativă a examenului de competenţă lingvistică se aduc la
cunoştinţa candidaţilor la orele de limbi străine şi se găsesc afişate pe pagina web accesabilă
la adresa https://fils.utcb.ro/examenul-de-competenta-lingvistica-ecl/ și în laboratoarele și
cabinetele DLSC.

II.

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

2.1

Organizarea examenului de competenţă lingvistică are loc după programul stabilit de către
conducerea universităţii de două ori pe an:
- în ultima săptămână a semestrului 4, pentru fiecare facultate în parte, pentru seria
curentă a anului al II-lea;
- în sesiunea de toamnă, pentru studenții restanţieri, la nivel de universitate.
Datele de desfăşurare vor fi comunicate şi afişate din timp atât la avizierele secretariatelor, cât
şi pe site-ul universităţii.

2.2
La propunerea Consiliului facultăţii, Senatul universităţii poate aproba organizarea unor
examene suplimentare.
2.3

Atribuţiile DLSC sunt:
- coordonarea activităţii de elaborare a subiectelor pentru examen;
- afişarea rezultatelor şi finalizarea examenului de competenţă lingvistică;
- asigurarea personalului pentru supravegherea studenţilor în timpul examenului.

2.4

Atribuţiile facultăţilor sunt:
- asigurarea spaţiului de desfăşurare a examenului de competenţă lingvistică;
- verificarea situaţiei şcolare a studenţilor înscrişi trimiterea tabelelor/listelor cu
studenții care îndeplinesc criteriile pentru a se înscrie la examen către secretariatul
DLSC.

III.
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ
LINGVISTICĂ
3.1
Examenul de competenţă lingvistică nu înlocuieşte colocviul din semestrul 4. Nota pentru
semestrul 4 va fi acordată studentului în baza unei evaluări continue realizate de către cadrul didactic
de limbi străine în timpul semestrului.
3.2
Examenul de competenţă lingvistică poate fi susţinut doar de studenţii care au încheiată
situaţia şcolară pe toate cele patru semestre în care au studiat limba străină.
3.3
Candidaţii sunt obligaţi să depună o cerere la secretariatul facultăţii de unde provin, cu cel
puţin cincisprezece zile înainte de data stabilită pentru susţinerea examenului de competenţă
lingvistică. Secretariatele facultăţilor au obligaţia de a verifica situaţia şcolară a studenţilor înscrişi şi
de a o transmite secretariatului DLSC în termen de 7 zile calendaristice de la data începerii înscrierii.
3.4
Studenții care doresc să termine studiile în avans pot solicita o sesiune specială a examenului
de competență lingvistică la decanatul facultăților de unde provin.
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3.5
Studenţii vor susţine examenul de competenţă lingvistică la limba străină studiată pe
parcursul celor 4 semestre, limbă străină care face parte din oferta UTCB: e n g l e z ă , f r a n c e z ă ,
g e r m a n ă , s p a n i o l ă , i t a l i a n ă , în funcţie de facultatea de unde provin.
3.6.
Se ia în calcul doar punctajul examenului propriu-zis. Acest punctaj reflectă încadrarea la un
nivel de limbă la care trebuie să ajungă studentul, conform Cadrului european comun de referinţă
pentru limbi străine. Informații suplimentare la:
http://isjvn.vn.edu.ro/upload/f527.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
3.7
Sunt declaraţi admişi, pe diferite niveluri de competenţă, studenţii care au obţinut minimum 50
de puncte din maximum 100 (45 de întrebări x 2 puncte + 10 puncte din oficiu) după cum urmează:
Limba engleză:
50 – 69 p. – nivel A2
70 – 89 p. – nivel B1
90 – 100 p. – nivel B2
Limbile franceză, spaniolă, italiană:
50 – 79 p. – nivel A1
80 – 100 p. – nivel A2
Limba germană:
50 – 100 p. – nivel A1
La cerere se poate susține și un test care permite acordarea nivelului A2.
3.8
Testul de competenţă lingvistică se susţine obligatoriu de două ori la limba străină studiată în
facultate pe parcursul celor 4 semestre, cele două examinări fiind gratuite.
3.9
Candidaţii care nu au obţinut punctajul de promovare la primele două examinări se pot
prezenta la următoarele testări în sesiunea de restanțe din septembrie. Pentru celelalte prezentări,
studentul poate schimba limba străină studiată în facultate pe parcursul a 4 semestre cu o altă limbă
străină care face parte din oferta UTCB2, percepându-se taxă în cuantumul stabilit de către Senatul
UTCB, conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţii studenţilor în Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, art. 2.2.9. Înscrierea pentru susținerea examenului de competență lingvistică se
face tot pe bază de cerere, care va fi însoţită şi de copia chitanţei de plată a taxei corespunzătoare.
3.10 Certificatul de competenţă lingvistică se emite de către Departamentul de Limbi străine și
comunicare la sfârşitul anului universitar curent. Acest certificat permite înscrierea studenţilor la
examenul de licenţă.
3.11

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică în limba străină candidaţii care:
a. au studiat într-o limbă străină (FILS și ICLF);
b. s-au transferat de la o universitate acreditată și au susținut acolo examenul menționat;
c. candidații care posedă următoarele certificate recunoscute internațional:

2

Candidații care doresc să susțină ECL la o altă limbă, după primele două testări obligatorii la limba studiată pe parcursul
celor 4 semestre, au obligația de a participa la cel puțin două şedințe de consultații la limba la care urmează să susțină
examenul de competență lingvistică, pentru a fi în concordanță cu programa de studii.
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Limba străină
Engleză

Germană

Franceză

Spaniolă
Italiană

Certificatul recunoscut
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
Cambridge First Certificate (FCE)
The Business English Certificate (BEC)
Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
Test of English for International Communication (TOEIC)
The Graduate Management Admission Test (GMAT)
English for International Opportunity (IELTS, minimum nivel 7)
Zertificat Deutsch (ZD)
KleinesSprachdiplom (KSD)
GroßesSprachdiplom (GSD)
Sprachdiplom (Niveau I und II)
Prüfung Deutsch für den Beruf (PfDB)
ZentraleMittelstufeprüfung (ZMP)
PrüfungWirtschaftsdeusch International (PWDI)
Test DaF
Diplôme approfondi de langue française (DALF)
Diplôme d'études en langue française (DELF)
Test de français international (TFI)
Test de connaissance du français (TCF)
Test d'evaluation de français (TEF)
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

În aceste cazuri, pentru echivalare, se depune o cerere la secretariatul DLSC, însoţită de
certificatul în original, de o fotocopie şi de un act de identitate. Pentru recunoaşterea acestor
certificate nu se percepe taxă.
IV.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

4.1
Sălile de examen vor fi în prealabil adaptate de către personalul DLSC în vederea testului de
competenţă lingvistică prin:
- afişarea tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sălile respective, atât la fiecare
facultate în parte, cât şi la intrarea în sală;
- organizarea spațiului astfel încât să permită așezarea în bănci la o distanță
corespunzătoare unui examen.
4.2
Candidaţii vor intra în sala de examen pe baza cărţii de identitate şi a carnetului de student.
Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu pot susţine examenul.
4.3
Facultăţile au obligaţia de a asigura spaţiul de desfăşurare a examenului de competenţă
lingvistică.
4.4
Studenţilor le este interzisă deţinerea oricăror materiale ajutătoare limbilor străine. Telefoanele
mobile şi orice alt dispozitiv electronic se închid pe toată durata examenului. Nerespectarea acestor
instrucţiuni atrage eliminarea din examen a celui în culpă.
4
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4.5
Testul de competenţă lingvistică se desfășoară în cadrul seminarului 14/semestrul 4 și
cuprinde o probă scrisă de 45 de întrebări tip grilă. Candidaţii vor avea la dispoziţie 2 ore pentru
completarea testului. Aceeași durată este valabilă și în sesiunea de restanțe.
4.6
Răspunsurile considerate a fi corecte vor fi marcate pe grila de examen printr-un X (va exista
un singur răspuns corect).
4.7
Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor se efectuează la încheierea examenului de către comisiile
desemnate în acest scop. Nota rezultă din înmulțirea celor 45 de întrebări tip grilă cu 2 puncte, la care
se adaugă 10 puncte din oficiu. La acest seminar de verificare va participa încă un cadru didactic de la
limba respectivă, stabilit de comisia ECL. La fiecare grupă de limbă străină se va numi o comisie de
corectare a testelor pentru proba scrisă, alcătuită din 2 cadre didactice.
4.8
Rezultatele se afişează în cel mult o săptămână de la susţinerea examenului de competență
lingvistică, la sediul fiecărei facultăţi.
4.9
Contestaţiile privind rezultatul examenului de competenţă lingvistică se depun la secretariatul
DLSC în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 24 de ore de la
expirarea termenului de depunere de către Comisia de analiză a contestaţiilor. După rezolvarea
contestaţiilor, rezultatul examenului este definitiv.
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