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ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
II.1.1. Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență și doctorat
vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
II.1.2. (1) Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) se va adresa Ministerului
Educației Naționale, denumit în continuarea MEN pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a candidaților admiși la
studii.
(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la
programe de studii cu predare în limba română, persoanele/candidații care prezintă:
a.) acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate);
b.) acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o
unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate,
c.) certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.
II.1.3. Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot
obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de
referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile
de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în
străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.
II.1.4. Candidații admiși care au optat pentru un program de studiu din cadrul universității noastre, dar cu

efectuarea anului pregătitor de limba română au obligația de a contacta universitatea la care vor urma cursurile
acelui an, imediat după primirea aprobării de școlarizare. Înmatricularea lor la studii se va face în anul universitar
2018 -2019 de către instituția organizatoare a anului pregătitor pentru care au optat aceștia.

