INFORMAȚII PRIVIND TESTUL DE LIMBA ENGLEZĂ/GERMANA

Studenții pentru specializările cu predare într-o limbă străina sunt selectați după admiterea din lunile iulie și
septembrie, înaintea începerii anului universitar.
Selecția se face pe baza unui test scris de limbă engleză/germana generală, prin care se verifică capacitatea
de înțelegere și abilitatea de scriere corectă a unui text precum și acuratețea exprimării. În vederea selectării
studenților din anul I, care vor să urmeze studiile întegral în limba engleză/germana, Departamentul de
Limbi Moderne și Comunicare din UTCN organizează susținerea testului scris de limba engleză/germană
înainte de începerea anului universitar. Data testului se va afișa pe site-ul facultăților, care au
specializări cu predare în limba engleză/germană și pe site-ul Departamentului de Limbi Moderne și
Comunicare la adresa http://www.lmc.utcluj.ro/
‐ pentru domeniile: Calculatoare, Ingineria Sistemelor Automate, Inginerie Electronică,
Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, în clădirea UTCN din str. G. Barițiu nr. 26-28;
‐ pentru domeniul Inginerie Civilă, in cladirea UTCN din str. G. Barițiu nr. 25;
-pentru domeniile Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Robotică, Inginerie și Management, în clădirea
UTCN din B-dul Muncii nr.103-105.
Testul de limba engleză/germană este obligatoriu pentru toți candidații declarați admisi, care doresc să
studieze la una dintre specializările cu predare într-o limbă străină din UTCN, cu excepția celor care dețin
certificate înternaționale de competență lingvistică pentru limba engleză/germană de nivel minim B2 sau
echivalent (Cambridge, IELTS, LCCI/Sprachdiplom s.a.), fiind scutiți de sustinerea testului de limbă la sectia
respectivă. Aceștia trebuie să depuna la sediul facultății, înainte de data testării, o copie a certificatului
international de limbă engleză/germană, care trebuie sa aiba avizul Departamentului de Limbi Moderne si
Comunicare.
Bibliografia recomandată pentru acest test este cea de la Bacalaureat (2017). Sunt valabile toate manualele
de limba engleză/germană pentru examenul de Bacalaureat, în special cele de clasele a XI-a și a XII-a.
Modelul testului din anii trecuti se găsește alăturat acestor informații.
Înscrierea se face la sediile facultăților, care au specializări cu predare în limbă engleză/germană.
Plata testului se face la Casieria UTCN (20 lei).
Fiecare candidat se va prezenta la testul de limba engleză/germană cu actul de identitate (carte de identitate
sau pașaport) și cu chitanța doveditoare a efectuării plății testului.
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