Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra LIMBI STRĂINE

INFORMAŢII PRIVIND TESTELE DE COMPETENŢĂ
LINGVISTICĂ
1. În vederea înscrierii la doctorat cu sau fără frecvenţă, candidaţii
trebuie să prezinte un certificat de competenţă lingvistică într-o
limbă de largă circulaţie internaţională, eliberată de instituţia
absolvită sau o instituţie recunoscută internaţional.
2. Catedra de LIMBI STRĂINE din UTCN oferă candidaţilor
posibilitatea de a susţine un test de competenţă lingvistică întruna din următoarele limbi străine: engleză, franceză, germană,
spaniolă, rusă sau italiană.
3. Testul de limbă străină constă în verificarea capacităţii de a
înţelege un text scris, de a elabora în scris un document, de a
asculta un material în limba străină şi de a comunica oral.
4. Pentru a obţine certificatul de competenţă lingvistică,
candidatul trebuie să obţină minimum trei puncte din cele
cinci aferente fiecărei deprinderi, deci un total de 16 puncte
sau echivalent B2.
5. Testele se vor susţine la sediul catedrei, la datele planificate
(vezi planificarea de mai jos).
6. Bibliografie:
a. limba engleză:
Teste de competenţă lingvistică, UTPRES, Cluj-Napoca, 2003
Teste de competenţă lingvistică, Mediamira, Cluj-Napoca,
2001
Students’Grammar of English, UTPRES, Cluj-Napoca, 2001
English for Science and Technology, ed. Cavaliotti &British
Council, Bucureşti, 1996

Munteanu, S., English for academic purposes, Tipoholding,
Cluj-Napoca, 2001
Mercea, R., Applying for a job, UTPRES, Cluj-Napoca, 2003
b. Limba franceză:
Monica Ioani, Le Français de la Communication Scientifique
et Technique, ed. Napoca Star, Cluj, 2002
C. Teşculă, Curs de limba franceză tehnică, UTPRES; ClujNapoca, 2005
C. Păun, Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică, ed.
Niculescu, Bucureşti, 1999
c. Limba germană:
Monica Gorcea, R. Rotta, Curs de limba germană, IPCN, Cluj,
1989
Miruna Opriş, Curs de limba germană tehnică, UTCN, Cluj,
1995
d. Limba rusă:
R. Literat, Curs de limba rusă pentru profil ingineresc, UTCN,
Cluj, 1994.
e. Limba italiană
Căprariu, A., L’Italiano per inginiere, UTPRES, Cluj-Napoca,
2003
Toate cărţile enumerate în bibliografia de mai sus se găsesc în
biblioteca UTCN, la celelalte biblioteci universitare sau la cea
judeţeană.
7. Se recunosc următoarele certificate de competenţă
lingvistică:
Certificatele eliberate de catedra de limbi străine a UTCN (în
ultimii doi ani) precum şi certificatele internaţionale de mai
jos:
Limba engleză: TOEFL (dacă este luat în ultimii doi ani),
Cambridge Advanced sau Proficiency,
PITMAN,LCCI, IELTS.

Limba franceză: DALF, DHEF, DS, DL, CFP, CCIP.
Limba germană: ZMP, ZOP, KDS, ZDfdB, PWD, ZD (aF),
Sprachdiplom
8. Plata testului se face la Caseria UTCN, str. C. Daicoviciu nr.
15.
9. Fiecare candidat se va prezenta la testul de limbă engleză cu
buletinul de identitate şi cu chitanţa doveditoare a efectuării
plăţii testului.
Cluj-Napoca, 30 mai 2006
Şef catedră,
Conf. dr. Marinela Grănescu
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Catedra LIMBI STRĂINE

Planificarea
testelor de limbi străine în vederea obţinerii
certificatului de competenţă lingvistică
(pentru înscriere la doctorat)
Notă: toate testele se susţin în sala 211, str. Bariţiu nr. 25
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Limba străină/Data/ora
Engleză, franceză, 15 iunie 2006, h. 12
Engleză, franceză, 16 iunie 2006, h. 12
Engleză, franceză, germană, 1 sept. 2006, h. 12
Engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă 4 sept. 2006, h.
12

