
    TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

   LIMBA ENGLEZĂ – înscriere LICENȚĂ 2020  

Se desfășoară după cum urmează: 

 09 martie, ora 17:00: Design   (A – L) 

 16 martie, ora 17:00: Design  (M – V)  

 23 martie, ora 17:00: Grafica (A – M) 

 30 martie, ora 17:00: Grafica (N – V)  

 06 aprilie, ora 17:00: Pictura + Sculptura 

 13 aprilie, ora 17.00: ITA + Moda (mai puțin studenții maghiari care au Paștele) 

 27 aprilie, ora 17:00: Design Textil + studenții maghiari care nu au dat testul în 13) 

 04 mai, ora 17:00: Ceramica + Conservare 

 11 mai, ora 17:00: Foto-Video 

     Testul are loc în sala 13, Casa Matei și constă din probele: Reading Comprehension 

(înțelegerea unui text scris, despre artă, în limba engleză); Listening Comprehension (înțelegerea 

unui text vorbit, despre artă, în limba engleză); Oral Interaction (scurtă conversație pe teme de 

artă); Oral Production (scurtă expunere pe teme de artă); Writing (scurtă compunere pe teme de 

artă). Probele orale se desfășoară imediat după scris. Fiecare probă este notată cu 1-6 puncte, 

punctajul maxim fiind de 30 de puncte, corespunzând nivelului de competență lingvistică C2 

(advanced plus), conform modelului stabilit de Portofoliul Lingvistic European. 

 Nu există o bibliografie obligatorie pentru acest test, dar revederea materiei de anul II 

(parțial regăsită pe blogul http://andacretiu.blogspot.ro  poate fi utilă; utile sunt și orice lecturi și 

audieri în limba engleză, despre artă.     

 În ziua testării veți prezenta  o copie xerox după chitanța cu care ați achitat taxa la casieria 

universității, precum și cartea de identitate în original. Veți avea asupra voastră coli (A4) și 

instrumente de scris. Punctualitatea este obligatorie (nu se mai intră după începerea testului)!

      

 Certificatele obținute anterior rămân valabile daca se află în termenul de 2 ani (adică au 

fost eliberate după data de 22 iunie 2018); pentru recunoașterea certificatelor Cambridge, IELTS, 

TOEFL veți prezenta profesoarei de specialitate originalul și o copie xerox, anterior datei testului. 

NOTĂ: Pentru eventuale modificări, urmăriți site-ul UAD. 

Afișat azi, 26 februarie 2020 

         Conf. dr. Anda Crețiu 

http://andacretiu.blogspot.ro/

