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Domeniul de aplicare Prezenta metodologie stabilegte cadrul general pentru
organizarea examenului de finalizare a anului pregititor de limba romAni pentru
cetdlenii strdini gi se aplicd tuturor cursan{ilor gi cadrelor didactice de la Anul pregititor
de limba rom6nd pentru cet5lenii strdini de la Facultatea de $tiinle Umaniste gi Sociale
din cadrul Universitdlii "Aurel Vlaicu" din Arad.
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BAZA LEGISLATTVA

. Legea educafiei nafionale nr.112011 cu modificirile 9i completirile ulterioare;. Ordinul nr.6156/2016 privind organizarea gi desfSgurarea anului pregdtitor de limbi
romAni pentru cetSlenii striini

o ORDIN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la
studii gi gcolarizare a cetilenilor striini incepind cu anul gcolar/universitar 2017 - 2018;o OMENCS nr. 4096/09.06.2016 privind organizarea gi desfdgurarea anului pregititor de
limba rom6nd pentru cetilenii strdini, la nivelul institufiilor de lnvilimAnt superior acredi-
tate

CAPITOLUL l: DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezenta metodologie stabilegte modalitatea de organizare a examenului de finalizare a
studiilor pentru Anul pregdtitor de limba romdnd pentru cetdlenii strdini (APLRCS), asigurat de
cdtre Facultatea de $tiin{e Umaniste gi Sociale prin Departdmentul de limbi moderne !i gtiinle
socio-umane din cadrul Universititii "Aurel Vlaicu" din Arad.

+rt. 2 Anul pregdtitor de limba romdnd pentru cetdlenii strdinise incheie cu un examen de
finalizare a studiilor, suslinut in conformitate cu Ordinul Ministrului privind organizarea gi

!9:t!t!tlt"a anului pregititor de limba rom6ni pentru cetilenii striini (OMENCS ni.
6156/2016 din 22 decembrie 2016) gi pe baza prezentei Metodblogii, aprobate de Senatul
Universitilii.

4ft_..1 Pol susline examenul de finalizare a anului pregititor de limba romAni pentru cetilenii
striini toli absolvenfii APIRCS.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A ANULUI
PREGATITOR DE LIMBA ROMANA PENTRU CETATENII STRAINI

At!:__a $colarizarea gi pregitirea cursanlilor de la Anul pregdtitor de timba romilnd pentru
99!dW! strdini este asigurati de Departamentul de limbi moderne gi gtiinle socio-umane
(DLMSSU), care organizeazi examenul de finalizare a programu[ii in conformitate cu
Regulamentul aprobat de MENCS la propunerea lnstitutului Limbii RomAne, dupi consultarea
cu institufiile de inv6[6m6nt superior acreditate 9i pe baza prezentei metodologii, aprobate de
Senatul Universititii "AurelVlaicu" din Arad (c.f. Art. 3, alin. i din Ordinut MENC6 btSolzoto).
Art. 5 Examenul de finalizare a anului pregititor urmiregte evaluarea competenlelor de limba
pryind pentru nivelul minim Bl, aga cum este el de?init ?n Cadrul Europeah Comun de
lgt-tt$a pentru lnvilarea Limbilor lbeCnl;, conform cetor prevdzute in dtt. z din Ordinul
MENCS nr. 6156/2016 gi se consideri promovat daci candidatul obtine un scor cumulat de
minim 60% la toate cele 4 probe (ln(elegerea discursului oral, inielegerea textului scris,
comunicare orali, comunicare scris6) aferente nivelului pentru care a optat.

4tt. 9.ln urma promovirii examenului de finalizare a studiilor, studenlii oblin un Certificat de
absolvire gi un supliment descriptiv, in conformitate cu normele in vigoaie.
Art. 7 Numirul de credite oblinute in urma promovdrii examenului de finaliza re a ApLRCS este
de 10 credite ECTS.
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CAPITOLUL ilt: iltSCnteREA GANDIDATTLOR

Art. 8 La examenul de finalizare a studiilor se pot inscrie absolvenlii programului de studiu Anul
pregdtitor de limba romAnd pentru cetdlenii striini organizat de citre Facultatea de $tiinle
Umaniste gi Sociale prin Departamentul de limbi moderne gi gtiinle socio-umane, din promolia
anului curent sau a anilor anteriori care au achitat taxa de finalizare a APLRCS stabiliti de
cdtre Senatul UAV.

Art. 9 inscrierea candidalilor la examenul de finalizare se face dupi calendarul orga nizdrii
examenului stabilit la inceputul fiecirui an universitar, afigat la avizierul facultilii gi publicat pe
site-ul universit5lii gi al facultSlii.

CAPITOLUL !V: ORGANIZAREA 9I DESFA9URAREA EXAMENULUI

Art. 10 Tematica si bibliografia pentru examenul de finalizare a anului pregititor se afigeazd la
avizierul facultifii gi se publicd pe site-ul universitilii cu 3 luni inainte de suslinerea exarirenului.

Art. 11 Calendarul de desfisurare a examenului de finalizare a anului pregdtitor 9i condiliile de
inscriere sunt publicate la avizierulfacultdlii gi pe site-ul universitilii.
Att,12 Examenul de finalizare se organizeazd gi se desfdgoari in aceleagi condilii pentru toli
candida{ii.

Art. 14

1. Examenul de finalizare a anului pregdtitor APTRCS evalueazi competenlele de comunicare
in limba romAni 9i cuprinde urmitoarele probe:

a) proba scrisi, care evalueazi inlelegerea mesajului scris, competenla
gramaticald precum gi capacitatea de a produce un text scris in limba romAn8.
Proba scrisi este prima probi 9i dureazi doud ore gijumitate.

b) probi orali, care evalueazi competenlele de infelegere gi exprimare orald gi
consti Tntr-o expunere a unei teme alese gi pregitite de student in prealabii,
urmaJd. de_ o .conversafie cu comisia de evaluare pe baza expunerii gi a temei
acesteia. Proba orali dureazl30 minute (expunere + conversalie).

2. Fiecare probi se finalizeazd cu o noti.
3, Nota se calculeazi in baza punctajului acordat prin fiecare grild de evaluare. Grilele de

evaluare pentru cele doud probe de examinare se gisesc in Anexa prezentei metodologii gi
sunt parte integrantd din aceasta.

4. Examenul se consideri promovat daci candidatul obline un scor cumulat de minim 600/o la
toate cele 4 probe (-lnfelegerea mesajului scris, competen[a gramaticali, competenfe de

_ inlelegere 9i competenfe de exprimare oralS) aferente niveluiui [entru care a optit.5. Afigarea rezultatelor finale la avizierul Departamentului se face in termen de cel mult 4g de
ore de la suslinerea examenului.

6. Eventualele contestalii cu privire la rezultate se depun la secretariatul Departamentului de
limbi moderne. gi gtiinle socio-umane in termen de 24 de ore de la afigarea rezultatelor gi se
rezolvd de cdtre comisia de solufionalg ? contestaliilor, aprobate db Senatul Universitalii
"Aurel Vlaicu" din Arad in termen'de 48 de ore. Se'pot contesta doar rezultatele la prob'a
scrisi, nu se pot contesta rezultatele la examenele oiale. Decizia comisiei de solufionare a
contestafiilor este definitiv6.



Universitatea

,Aurel Vlaicu" din Arad

METODOLOGIA
COD:
M. 13

I
de organizare 9i desfigurare a

examenului de finalizare a anului
pregetitor de limba romane pentru

cetSlenii strdini

Rerrir* 1

Ex. nr. Pagina: 5 / 9

GAPITOLUL V: COMISIA DE EXAMINARE 9t EVALUARE

Art. 15 Comisia de examinare gi evaluare pentru examenul de finalizare a APLRCS este
compusi din patru membri evaluatori: un pre,sedinte, doi evaluatori si un secretar de comisie.

Art. {6 Membrii comisiei de evaluare trebuie sd aibi gradul didactic de lector, conferenliar sau
profesor, cu exceptia secretarului de comisie, care poate avea gradul didactic de asistent
universitar gi are atribulii numai de administrare a documentelor.

Art. 17 Pregedintele comisiei rispunde de organizarea gi desfdgurarea examenului de
finalizare gi se desemneazi din r6ndul personalului didactic de predare a limbii rom6ne din
cadrul departamentului de Limbi Moderne si Comunicare. Secretarul comisiei are atribufii
numai de administrare a documentelor.

Art. 18 Membrii comisiei de evaluare trebuie si aibd formarea iniliald in domeniul Limbi gi
literaturi (specializarea limba 9i literatura romind A sau B), experienld in predarea limbii
romine ca limbi strdini 9i doctorat in domeniul Filologie.

Art. 19 Comisia de solulionare a contestaliilor este formatd din doui cadre didactice din cadrul
Departamentul de limbi moderne si stiinte socio-umane al Facultilii de $tiinle Umaniste 9i
Sociale din cadrut UniversitSlii !"Aulel Vlaitu" din Arad cu competenld in preOar6a 9i evaluareb
cunogtinlelor de limba romand 9i cu gradul didactic minim de lector.

Art. 20 Comisia de evaluare pentru examenul de finalizare a programului de studiiAPLRCS se
stabilegte prin decizia rectorului Universitdlii "Aurel Vlaicu" din Arad, la propunerea consiliului
facultilii gi este aprobati de cdtre Senatul UniversitSlii "AurelVlaicu" din Arad.

Art.21. Componenla comisiei de examinare gi evaluare gi a comisiei de solulionare a
contestaliilor se pulilici pe site-ulwww.uav.ro. '

Att 22 Conform legii, atAt membrii comisiei de evaluare cAt si secretarul comisiei nu se pot
afla, cu cei evaluafi sau intre ei, in relalie de sofi, afini 9i rude pAnd la gradul al l]l-lea inclusiv.
Art. 23 Comisiile de examen poarti intreaga responsabilitate pentru organizarea gi
desfSgurarea examenului de finalizare a programului de studiu anul pregititor de limba romAni
pentru cetitenii striini.

cAPlroLUL vl: ELIBERAREA GERTTFTGATULUT DE ABsoLtvtRE

Art. 24 in urma susfinerii gi promovirii examenului final de absolvire a anului pregdtitor de
limba rom6nfi, candidafii primesc un Certificat de absolvire a programului de studii RFInCS si
un supliment descriptiv, in conformitate cu normele in vigoare.

Art. 25 PAni la eliberarea certificatului, absolvenfii care au promovat examenul de finalizare a
anului pregititor de limba rom6ni primesc, la cerere, adeverinfe de absolvire a studiilor.

Itt...?6 .Adeverinfa de absolvire a studiilor conferi titularului aceleagi drepturi legale ca si
Certificatul si trebuie si includd funclia, numele gi semnitura persodnelor responlabile din
institulia de_invif dm€nt su perior pre", m gi urm itoaiele informaf ii :

a. Ordinul Ministrului sau scrisoarea de acceptare'in baza cdruia/cireia a fost
inmatriculat in anul pregdtitor;

b. programul de studii;
c. perioada de studii;
d. media de absolvire a anului pregdtitor (semestrul I 9i semestrul al lt-lea) gi numirul

de credite (60 ECTS/an);

Editia: I



e. media olllylg la examenul de finalizare, nivelul de competenfi lingvisticd oblinut
conform CECRL la examenul de finalizare gi numdrul de credite ECTS (10).

f. actul normativ, care stabilegte statutul de acreditarelautorizare provizorie, forma de
invilimAnt gi numlrul de credite aferent programului An pregdtitor de limba romAni
pentru cetilenii striini.

Art 27 in caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinle se face conform cu
procedurile in vigoare ale Universiti{ii "Aurel Vlaicu" din Arad privind eliberarea duplicatelor
actelor de studii.

Art. 28 Absolvenlii care nu promoveazi examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o
adeverin!5 de studii universitare eliberati de institulia de inv6!5mdnt superior absolviti, care va
cuprinde informaliile previzute la art. 26 din prezehta Metodblogie, cu exceplia lit. e), care se
va inlocui cu mediile de promovare a celor doui semestre din cadrul anului pregititor de
APLRCS.

Art. 29 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad elibereazi candidafilor, care au promovat
examenul de finalizare, certificatele de absolvire in termen de cel mult 12 luni de la data
promovdrii.

Art. 30 ln cazul nepromovirii examenului de finalizare in sesiunile programate in anul
absolvirii, acesta poate fi suslinut intr-o sesiune ulterioari, cu suportarea cheltuielilor aferente.

Arr. 31 
CAPITOLUL VIt: DtSpOZtTil FTNALE

1. Perioadele de organizare a examenului de finalizare a programului de studiiAnul pregititor
de limbi romAni pentru cetdlenii striini sunt precizate in Structura anului universitar [entru
aniiterminali, aprobatd anualde Senatul UniversitSlii "AurelVlaicu" din Arad.

2, Numirul sesiunilor destinate examenului de finalizare a anului pregdtitor este acelagi cu
numirul sesiunilor de examen de licenld gi de disertalie pentru citetitte programe Oe dtuOii
universitare existente in cadrul Universitdlii "Aurel Vlaicu'din Arad.

Art.32
1. Prezenta metodologie a fost aprobati in gedinla Biioului Permanent al Senatului
Universititii"AurelVlaicu" din Arad cu Hotir6rea nr.'1s dih 01 .02.2022.

2. Prevederile prezentei Metodologii se aplicd incepAnd cu anul universitar 2021-2022.
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ANEXA 1

A1 A2

in!elegere

Ascultare

Pot sd Tnteleg expresii cunoscute
si propozilii foarte simple
referitoare la mine, la familie si la
imprejuriri concreie, c6nd se'
vorbegte rar gi cu claritate.

Pot si inleleg expresii gi
cuvinte uzuale frecvent
intdlnite pe teme ce au
relevan!5 imediati pentru
mine personal (de ex.,
informalii simple despre mine
9i familia mea, cumpirituri,
zona unde locuiesc,
activitatea profesionali). Pot
si inleleg punctele esenliale
din anunluri gi mesaje scurte,
simple si clare.

Gitire

Pot si inleleg nume cunoscute,
cuvinte gi propozilii foarte simple,
de exemplu, din anunluri, afige sau
cataloage.

Pot si citesc texte foarte
scurte 9i simple. Pot sd
gisesc anumite informalii
previzibile in diverse
materiale cotidiene (de ex.,
reclame, prospecte, meniuri,
orare) 9i pot sd infeleg
scrisori personale scurte gi
simple.

Vorbire

Participare
la

conversafie

Pot sd comunic intr-o conversatie
simpli, cu condilia ca interlocuiorul
sd fie dispus sd repete sau si
reformuleze frazele sale intr-un
ritm mai lent gi si mi ajute si
formulez ceea ce incerc si spun.
Pot sd formulez intrebiri simple pe
teme cunoscute sau de necesitate
imediati gisi rispund la
asemenea intrebiri.

Pot sd comunic in situalii
simple gi uzuale care
presupun un schimb de
informalii simplu gidirect pe
teme gi despre activititi
familiare. Pot si particip la
disculii foarte scurte, chiar
daci, in general, nu inteleg
suficient pentru a intreline o
conversatie

Discurs
oral

Pot si utilizez expresii gifraze
simple pentru a descrie unde
locuiesc 9i oamenii pe care Ti

cunosc.

Pot si utilizez o serie de
expresii gifraze pentru o
descriere simplS a familiei
mele 9i a altor persoane, a
condiliilor de viat5, a studiilor
9i a activititii mele
profesionale prezente sau
recente.

Scriere Exprimare
scrisd

Pot sd scriu o carte pogtali scurtd
gi simpld, de exemplu, cu salutiri
din vacanti. Pot si completez
formulare cu detalii personale, de
exernplu, numele, nalionalitatea 9i
adresa mea pe un formular de
hotel.

Pot si scriu mesaje scurte si
simple.
Pot si scriu o scrisoare
personali foarte simpli, de
exemplu, de mullumire.

METODOLOGIA
COD:
M. 13

Edilia: I

Revizia: 1

Ex. nr. Pagina: 7 / 9



Vlaicu" din Arad

de organizare gi desfdgurare a
examenului de finalizare a anului
pregititor de limba rom6nd pentru

cetdfenii striini

B1 82

[n[etegere

Ascultare

Pot si inleleg punctele esenliale
in vorbirea standard clari pe teme
familiare referitoare la activitatea
profesionalS, scoal6, petrecerea
timpului liber etc. Pot si inleleg
ideea principali din multe
programe radio sau TV pe teme
de actualitate sau de interes
personal sau profesional, daci
sunt prezentate intr-o manieri
relativ clari si lenti.

Pot si inleleg conferinte gi
discursuri destul de lungi gi si
urmdresc chiar gi o
argumentare complexi, daci
subiectul imi este relativ
cunoscut. Pot si inleleg
majoritatea emisiunilor TV de
gtiri gi a programelor de
actualitdli. Pot si inleleg
majoritatea filmelor in limbal
standard.

Citire

Pot sd inleleg texte redactate, in
principal, intr-un limbaj uzual sau
referitor la activitatea mea
profesionalS. Pot si inleleg
descrierea evenimentelor,
exprimarea sentimentelor si a
uririlor din scrisori personale.'

Pot si citesc articole gi
rapoarte pe teme
contemporane, in care autorii
adopti anumite atitudini Si
puncte de vedere. Pot sb
inleleg prozd literard
contemporand.

Vorbire

Participare
la

conversafie

Pot si fac fali in majoritatea
situaliilor care pot si apari in
cursul unei cildtorii printr-o regiune
unde este vorbiti limba. Pot sd
particip fdrd pregdtire prealabil5 la
o conversalie pe teme familiare, de
interes personal sau referitoare la
viata cotidiani (de ex. familie,
petrecerea timpului liber, cdl5toriile,
activitatea profesionald Si
actualititi).

Pot si comunic cu un grad de
spontaneitate gi de fluenti care
fac posibild participarea
normali la o conversatie cu
interlocutori nativi. pcit si
particip activ la o conversalie in
situalii familiare, exprim6ndu-
mi si suslinAndu- miopiniile.

Discurs
ora!

Pot sd leg expresii gi si mi
exprim coerent intr-o manieri
simpli pentru a descrie experienle
gi evenimente, visele mele,
speranlele 9i obiectivele mele. Pot
si imi argumentez 9i explic pe
scurt opiniile gi planurile. Pot si
povestesc o intAmplare sau sd
relatez intriga unei ci(i sau a unui
film si si-miexprim reactiile.

Pot sd prezint descrieri clare si
detaliate intr-o gamd vastd db
subiecte legate de domeniul
meu de interes. Pot sd dezvolt
un punct de vedere pe o temi
de actualitate, ardtdnd
avantajele gi dezavantajele
diferitelor opliuni.

Scriere Exprimare
scrisi

Pot sd scriu un text simplu 9i
coerent pe teme familiare sau de
interes personal. Pot si scriu
scrisori personale descriind
experienfe gi impresii.

Pot sd scriu texte clare si
detaliate intr-o gami vasti db
subiecte legate de domeniul
meu de interes. Pot si scriu un
eseu sau un raport, transmilAnd
informalii sau argumentAnd in
favoarea sau impotriva unui
punct de vedere. Pot sd scriu
scrisori subliniind semnificatia
pe care o atribui personal
evenimentelor sau experientelor
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cl c2

ln[elegere

Ascultare

Pot si lnleleg un discurs lung,
chiar dacd nu este clar structurat,
iar conexiunile sunt numai implicite
gi nu semnalate in mod explicit,
Pot si inleleg programe de
televiziune gi filme firi prea mare
efort.

Nu am nici o dificultate in a
in{elege limba vorbit6,
indiferent daci este vorba
despre comunicarea directd
sau in transmisiuni radio, sau
TV, chiar daci ritmul este cel
rapid al vorbitorilor nativi, cu
condilia de a avea timp si mi
tamiliarizez cu un anumit
accent.

Citire

Pot si inleleg texte faptice gi
literare lungi 9i complexe,
sesizAnd diferenlele stilistice. Pot
sd inleleg articolele specializate 9i
instrucliunile tehnice lungi, chiar
dacd nu se referi la domeniul
meu.

Pot si citesc cu ugurinli orice
tip de text, chiar dacl este
abstract sau complex din punct
de vedere lingvistic sau al
structurii, de exemplu,
manuale, articole specializate
gi opere literare.

Vorbire

Participare
!a

conversafie

Pot si mi exprim fluent gi spontan,
fdrd a fi nevoie s6-mi caut cuvintele
in mod prea vizibil. Pot si utitizez
limba in mod flexibil si eficient in
relalii sociale gi 'in scopuri
profesionale. Pot sd-mi formulez
ideile gi punctele de vedere cu
precizie 9i s5-mi conectez
intervenliile bine de cele ale
interlocutorilor mei.

Pot si particip tdrd efort la
orice conversalie sau disculie
gi sunt familiarizat(d) cu
expresiile idiomatice Si
coiocviale. Pot sd mi expririr
fluent 9i si exprim cu precizie
nuante fine de sens. Tn caz de
dificultate, pot si reiau ideea si
sd-mi restiucturez formularea
cu abilitate, in aga fel incdt
dificultatea si nu fie sesizati.

Discurs
oral

Pot sd prezent descrieri clare si
detaliate pe teme complexd,
integrAnd subtemele, dezvolt6nd
anumite puncte gi terminAndu-mi
interventia cu o concluzie
adecvati.

Pot sd prezint o descriere sau
o argumentalie cu claritate gi
fluentS, intr- un un stil adaptat
contextului; cu o structuri
logici eficientS, care si ajute
auditoriul sd sesizeze si si
retini punctele semnificative.

Scriere Exprimare
scrisi

Pot si ms exprim prin texte clare,bine structurate, dezvoltdnd
punctele de vedere. Pot si tratez
subiecte complexe intr-o scrisoare,
un eseu sau un raport, subliniind
aspectele pe care le consider
importante. Pot si selectez un stil
adecvat destinatarului.

Pot si scriu texte clare,
cursive, adaptate stilistic
contextului. Pot si redactez
scrisori, rapoarte sau articole
complexe, cu o structuri logicd
clari, care si-l ajute pe cititor
sd sesizeze gi sd retini
aspectele semnificative. Pot si
redactez rezumate sau recenzii
ale unor lucriri de specialitate
sau opere literare.
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