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ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB –
MARTIE 2018
În sprijinul susținerii activităților de mobilizare a studenților din cadrul UPB în vederea
participării la mobilități ERASMUS, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din cadrul
Facultății de Inginerie în Limbi Străine organizează, ca şi anii trecuti, gratuit un examen de testare
a competențelor lingvistice pentru candidații înregistrați la facultățile de bază, destinat exclusiv
selectiei ERASMUS.
Având în vedere faptul că la ultimul concurs am stabilit ca prima săptămână dinaintea perioadei
de concurs să fie dedicată acestei activităţi, testarea competențelor lingvistice va avea loc în ziua de
vineri 9 martie 2018 pentru engleza, franceza si germana.
Data, ora şi sala examinării vor fi anunţate – in forma finala - tuturor facultăţilor pe data
de miercuri 7 martie 2018, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi trimisi pe liste de catre facultati
şi de sălile disponibile in care se va desfasura testarea numarului de candidati din listele facultatilor.
Cu titlu orientativ, testarea pentru limba engleza va putea avea loc in amfiteatrul AN024, orele
16-17. In functie de numarul de candidati se vor comunica in timp util reperele orare pentru celelalte
limbi, respectiv franceza si germana (cel mai probabil franceza – BN029 si germana BN026).
În acest sens, rugăm facultăţile să înregistreze candidaţii, defalcat pe limbile engleză,
franceză, germană şi să transmită lista aprobată de prodecanii responsabili Erasmus cel mai târziu
luni 5 martie 2018 în format electronic la adresele: brandusaraileanu@yahoo.com si
camelia.stanciu@upb.ro.
Examenele vor avea o durată de 60 minute. Candidatii vor fi testati pentru nivelul B2-CEFR.
Condiții de prezentare la evaluare:
- candidații să fie înregistrați pe listele transmise de facultăți;
- candidații să vină cu carnetul de student şi actul de identitate.
Toată logistica este asigurată de FILS.
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