
Examenul pentru obţinerea 

CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ 

- LIMBA ENGLEZĂ - 

(burse, masterate, doctorate, angajări, promovări, etc.*) 

 

- sem I/II, an academic 2013 - 2014, va avea loc lunar, joi, ora 14,00, sala R37, după următorul program: 

 

 examinatori: Conf. univ. dr. Anda Ştefanovici, asist.univ. drnd. Zoltan Ildiko (17 oct. 2013, 23 ian. 2013, 17 

Apr. 2014) 

 examinatori: Lect. univ. dr. Lia Conț iu, lect. univ. dr. Bianca Han  (21 nov. 2013, 27 feb 2013, 15 mai 2043) 

 examinatori: Asist. univ. dr. Corina Lirca, asist.univ. dr. Nicolae Cristina (12 dec. 2013, 20 mart. 2013, 12 iun. 

2014) 

 

 *pentru limbaj de specialitate: 

 

o Lect. univ. Lia Conţiu (Business English, Zi/IFR) 

o Lect. univ. Andrea Peterlicean (Technical English–Mechanical Engineering) 

o Lect. univ. dr. Nicoleta Medrea (Legal English) 

 

- Datele sunt afişate pe site-ul universităţii (UPM: http://www.upm.ro/studenti/index.html; Centrul de 

Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale - Competenţă Lingvistică:  

http://www.upm.ro/studenti/index.html#cclasc) cu menţionarea faptului că în cazuri extreme se pot examina 

candidaţii şi în afara datelor afişate contra unei taxe de urgenţă (se plăteşte suplimentar jumătate din taxa 

pentru test: 30 lei/interni; 60 lei/externi). În acest ultim caz candidatii trebuie să se înscrie la RR sala R34, 

Str. N. Iorga nr 1, Corpul R cel târziu până în ziua de marţi a săptămânii respective (cu cerere şi chitanţă de 

plată); Informatii : Emese Kovacs ekovacs_2k@yahoo.com; telefon : 0745-330565 

 

 

*NOTĂ:  

- Examinarea pentru candidaţii care au nevoie de certificat în vederea înscrierii la licenţă se va face ca şi până 

acum, respectiv în cele trei sesiuni (decembrie, februarie/martie, mai).  

- Candidaţii vor prezenta, înainte de susţinerea examenului, chitanţa de achitare a taxei. 

- GHIDUL CANDIDATULUI (87 pagini) se găseşte pe site-ul Universităţii şi conţine informaţiile necesare 

legate de organizarea pregătirii şi examinării în vederea obţinerii certificatului UPM şi LCCI precum şi câte 

un model de test din sesiunile anului universitar 2009-2010 (în total 12 teste). 

- A aparut CULEGEREA DE TESTE PENTRU EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ : 

limbile engleza/franceza/italiana/germana/romana (164 pagini) se poate achiziţiona de la sala de lectura 

a Bibliotecii de Stiinte si Litere (str. N. Iorga nr. 1) contra unei sume de 12 lei/exemplar şi cuprinde, pe 

lângă informaţiile necesare legate de organizarea pregătirii şi examinării în vederea obţinerii acestor 

certificate, un număr de 33 teste din sesiunile anilor anteriori.  

- Versiunea CD costa 6 lei/exemplar si se poate cumpara de la Resource Room (Cladirea de pe str. N. Iorga, 

sala R34);  

- Testele probei de Listening se pot imprumuta de la biblioteca Resource Room (sala R34). 

 

Conf.univ.dr. Ştefanovici Anda 

 

Tg. Mureş, 3 octombrie 2013                                                              Responsabil Competenţă Lingvistică 

 

http://www.upm.ro/studenti/index.html#cclasc
http://www.upm.ro/studenti/index.html#cclasc
mailto:ekovacs_2k@yahoo.com

