RO


Deoarece cursurile de limba română sunt cursuri practice, prezenţa la ore este obligatorie în
proporţie de 75 %.



În primul semestru, vor fi 25 de ore, curs practic de limba română pe săptămână, iar în al
doilea semestru, vor fi 15 ore de limba română + 5 ore de limbaje specializate pe săptămână –
limbaj medical, tehnic-economic, artistic şi socio-uman + 5 ore cursul de Identitate culturală
românească.



Veți avea două note pentru primul semestru (Limba română – nivelurile A1 și A2) și patru
note pentru al doilea semestru (Limba română[nivelurile B1 și B2], Limbaj specializat,
Identitate culturală românească).



Examenele sunt obligatorii și de importanță egală, datele examenelor de limba română sunt:
21.11.2013, 30.01.2014, 03.04.2014, 05.06.2014. Aceste date sunt fixe, datele celorlalte
examene vor fi stabilite la începutul sesiunii de examene din iunie 2014.
Fiecare examen de limba română va testa cinci competențe: înțelegere după auz, înțelegerea
unui text scris, gramatică și vocabular, producere creativă de text, exprimare orală.



Evaluarea răspunsurilor se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5.



Modelele de teste pot fi găsite în volumul Teste de limba română ca limbă străină [A1, A2,
B1, B2], autori: Anca Medrea, Elena Platon, Ioana Sonea, Viorica Vesa, Dina Vîlcu, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2008. Volumul se găseşte la cabinetul 23, parter.



La finalul anului universitar, studenţii vor primi certificate, în care vor fi trecute toate notele
obținute în cursul anului.



IMPORTANT! Eliberarea certificatului este condiţionată de obținerea unor semnături și
ștampile (lichidări) de la anumite birouri ale Universității, pe un document pe care studenții îl
vor ridica de la Secretariatul Facultății de Litere.

EN


Since the Romanian Language Courses are practical courses, the ATTENDANCE is
required to be of minimum 75%.



During the 1st semester, there are 25 hours of general Romanian language / week, during
the 2nd semester, there are 15 hours of Romanian language + 5 hours of special languages
in Romanian / week: Romanian for medical, technical and economic, art and socio-human
purposes + 5 hours: the course Romanian Cultural Identity.



The exams are compulsory and of equal importance. The dates of the exams in Romanian
language are 21.11.2013, 30.01.2014, 03.04.2014, 05.06.2014. These are dates are not
changeable; the dates of the other two exams will be established during the examination
session in June 2014. Each exam of Romanian will test five competences: listening,
reading, grammar and vocabulary, writing, speaking.



The students' performance is evaluated by grades, from 1 to 10, 5 representing the
minimum grade of promotability.



The models of tests are included in the volume Teste de limba română ca limbă străină
[A1, A2, B1, B2], authors: Anca Medrea, Elena Platon, Ioana Sonea, Viorica Vesa, Dina
Vîlcu, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008. The book can be bought at Room 23, on the
ground floor.



The students who do not promote their exams when they first take them have the chance
to repeat the exams (in April, the exams for the first semester, in September, the exams for
the second semester).



At the end of the academic year, the students will receive their certificates, which are to
contain all the grades obtained during the school year.



IMPORTANT! The release of the certificate is conditioned by obtaining signatures and
stamps from certain offices of the University, on a document that will be released by the
Secretary of the Faculty of Letters.

