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Avizată în ședința Consiliului Facultății de Litere și Arte din 28.01.2022 

 

 

  M E T O D O L O G I A   

ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ABSOLVIRE A 

ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI 

 – sesiunea iunie 2022 – 
 

 

 

 

1. În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

6156/22.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și desfășurarea 

anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, finalizarea anului pregătitor la Facultatea 

de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se face printr-un examen de absolvire, ce 

evaluează competențele de limba română pentru nivelul minim B1, definit conform Cadrului 

european comun de referință pentru învăţarea limbilor.  

 

2. Examenul de absolvire a anului pregătitor se poate susține în sesiunea de vară (iunie 2022). 

 

3. Înscrierea candidaților pentru examenul de absolvire a anului pregătitor se face online pe 

site-ul Facultății, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea examenului. 

 

Condiții de înscriere: 

a) cerere-tip de înscriere (se completează formularul electronic de înscriere); 

b) traducere legalizată a certificatului de naștere și copie a certificatului original de naștere (în 

limba în care a fost redactat), certificată de către secretarul comisiei; 

c) traducere legalizată a certificatul de căsătorie și copie a certificatului original de căsătorie 

(în limba în care a fost redactat), certificată de către secretarul comisiei  (dacă este cazul); 

e) copia după scrisoarea de acceptare la studii/ aprobarea de școlarizare/ ordinul de ministru, 

emise de către Ministerul Educației Naționale; 

f) nota de lichidare din care să rezulte achitarea obligațiilor față de cămin, cantină, bibliotecă 

etc. 

 

4. Examenul de absolvire a anului pregătitor constă într-o probă complexă, în care sunt 

evaluate competențele de înțelegere (orală și scrisă) și de exprimare (orală și scrisă) ale candidaților. 
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5. Notarea se face prin acordarea unui punctaj cuprins între 10 și 100 de puncte. Punctajul 

minim necesar pentru promovarea examenului este de 50 de puncte. 

 

6. Subiectele și baremele de corectare se stabilesc de către comisia examenului de absolvire cu 

cel mult 24 de ore înainte de probelor. Subiectele de examen se stabilesc prin tragere la sorţi din 

minimum trei variante de subiecte. 

 

7. Comisia examenului de absolvire se stabilește prin decizia Rectorului, la propunerea 

Consiliului Departamentului de Studii Romanice, cu avizul Consiliului Facultății de Litere și Arte şi 

cu aprobarea Senatului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.  

 

8. Rezultatele examenului de finalizare a studiilor se comunică individual, fiecărui absolvent, 

pe adresa de e-mail, în termen de 24 ore de la finalizarea acestuia. 

 

9.  Contestațiile se admit doar pentru evaluarea competenței de exprimare în scris și se depun 

în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor examenului. 

 

10. În cazul nepromovării, examenul de absolvire a anului pregătitor se poate repeta într-o 

sesiune ulterioară, cu suportarea  de către candidat a cheltuielilor aferente, stabilite de către Senatul 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

11. În condiții excepționale, examenul de absolvire se poate desfășura și on-line, în baza unei 

proceduri aprobate de către Senatul universitar. 

 

12. Programa și graficul desfășurării examenului de absolvire a anului pregătitor fac parte integrantă 

din prezenta Metodologie.  
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