
 

 
APLR Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini 

 
Teme pentru eseurile de absolvire. Anul universitar 2020-2021 

 

1. Comparație între cultura României și cea a țării dumneavoastră 

2. Patrimoniul cultural material din România și din țara dumneavoastră 

3. Patrimoniul cultural imaterial din România și din țara dumneavoastră 

4. Ziua naţională a României şi a ţării dumneavoatră 

5. Drapelul României şi al ţării dumneavoastră – istoric şi semnificaţii 

6. Originea limbii române versus originea limbii dumneavoastră materne 

7. Turismul în România și în tara dumneavoastră 

8. Geografia României versus geografia țării dumneavoastră 

9. Frumuseți naturale din România și din țara dumneavoastră 

10. Flora și fauna specifică României şi ţării dumneavoastră 

11. Comparație între București și capitala țării dumneavoastră 

12. Oraşe mari din România şi din ţara dumneavoastră 

13. Cele mai importante muzee din România și din țara dumneavoastră 

14. Sistemul de educație din România și din țara dumneavostră 

15. Învățământul superior din Romania și din țara dumneavoastră 

16. Evoluția învățământului superior medical în România și în țara dumneavoastră 

17. Contribuția inventatorilor din România și din țara dumneavoastră la progresul științei 

18. Prezentaţi comparativ câteva personalităţi marcante ale României și ţării dumneavoastră 

de provenienţă. Care au fost domeniile în care s-au remarcat? Detaliaţi aceste aspecte. 

19. Laureați ai Premiului Nobel. Personalități de origine română versus personalități din țara 

dumneavoastră 

20. Scriitori în exil. Prezentarea în oglindă a unui reprezentant al României și al țării 

dumneavoastră 

21. Eroii sportului din România și din țara dumneavoastră 

22. Obiectele artizanale din România și din țara dumneavoastră. Simbolistica acestora 



23. Rolul familiei în România și în țara dumneavoastră 

24. Tradiții și obiceiuri la o masă festivă în România și în țara dumneavoastră 

25. Împlinirea unei vârste. Asemănări şi deosebiri între aniversarea românească şi cea din 

cultura de provenienţă 

26. Dansuri tradiționale din România și din țara dumneavoastră 

27. Sărbători tradiționale din România și din țara dumneavoastră 

28. Satul românesc– ocupații și obiceiuri tradiționale. Comparație cu satul tradițional din țara 

dumneavoastră 

29. Descrieţi locurile copilăriei dumneavoastră. Comparaţi-le cu localităţi din România. 

30. Descrieţi o casă sau un apartament din ţara de unde proveniţi. Comparaţi cu ceea ce aţi 

aflat despre locuinţele românilor. 

31. Momente importante din viața omului: nașterea - botezul, căsătoria - nunta, moartea - 

înmormântarea. Comparație între România și țara dumneavoastră 

32. Valori, credințe și comportamente în raport cu clasa socială și tradiția. Comparație între 

România și țara dumneavoastră 

33. Condițiile de viață și nivelul de trai. Viața cotidiană – conduita socială ca formă de 

manifestare: acasă în familie, la locul de muncă, în cadrul unor activități de divertisment, în 

diverse situații sociale (la Spital, la Poliție, la Finanțe Publice, etc.). Comparație între România 

și țara dumneavoastră 

34. Conștientizarea interculturală: cunoașterea, asumarea, înțelegerea și manifestarea 

similitudinilor și deosebirilor referitoare la structura de proveniență și la structura comunității 

țintă. Comparație între România și țara dumneavoastră 

35. Relațiile interpersonale - structura socială și relațiile dintre clasele sociale: raportul dintre 

sexe, raportul dintre generații, raportul dintre rase și comunități, raportul dintre grupările 

politice și religioase. Comparație între România și țara dumneavoastră 

36. Cum vă găsiţi un loc de muncă aici sau în ţara de provenienţă? Care sunt 

profesiile/meseriile cele mai respectate şi cele mai puţin respectate în România și în ţara 

dumneavoastră?  

37. Covorul: obiect util sau pur decorativ? Comparaţii între culturi (de exemplu, covorul lui 

Aladdin versus scoarța ori velința românească) 

38. Meşteşuguri tradiţionale: prelucrarea lemnului. Comparație între România și țara 

dumneavoastră 

39. Meşteşuguri tradiţionale: obiecte reactivate hand-made (pielărie, olărit). Comparație între 

România și țara dumneavoastră 

40. Mijloace de transport inedite (mocăniţa versus ricşa sau alte mijloace de transport 

existente în anumite culturi) 

NOTĂ: Data-limită pentru alegerea unei teme și a unui profesor coordonator este 
31.03.2021.  
Fiecare student va depune o cerere la secretariat, conform modelului atașat. 



 

 

Doamnă Decan, 

 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., student la Anul pregătitor 

de limba română pentru cetățenii străini, grupa ...................., vă rog să aprobați alegerea 

temei: ............................................................................................................................. 

pentru eseul de absolvire, profesor coordonator 

....................................................................................................................................... 

 

         Vă mulțumesc anticipat! 

 

 

 

Data:                                                                                            Semnătură student: 

  

                                                                                                                                             

                                                                                                   Semnătura profesor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Decan al Facultății de Inginerie în Limbi Străine 


