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COMPETENTA LINGVISTICA
VIII. 1. Candidaţii înscriși la concursul de admitere la programele de studii în limba engleză/franceză sunt
obligaţi să susţină un test de limbă organizat de Catedra de Limbi Moderne din cadrul Universităţii de Medicină
şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, test notat cu ”ADMIS” sau ”RESPINS”. Testul va fi susținut în
perioada 01.10.2018-30.10.2018, în baza unei programări la sediul Secretariatului Departamentului de Relații
Internaționale al universității/la adresa de e-mail internațional@umft.ro, însoțită de dovada achitării taxei pentru
testul de competenţă lingvistică (50 de euro) prin transfer bancar sau depunere numerar în contul menționat mai
jos:
Numele bancii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600

SWIFT: BTRLRO22TMA

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………
TAXĂ TEST COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ
VIII. 2. Testul va fi susținut înaintea înscrierii și este o condiție eliminatorie pentru înscrierea finală a
candidaților.
VIII. 3. Următorii candidaţi NU trebuie să susţină nici un test de limbă (cu condiţia să prezinte acte
oficiale doveditoare în copie legalizată conformă cu originalul):
➢ Candidaţii care provin din ţări unde limba oficială coincide cu limba de predare a programului de studiu
pentru care optează, şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă. (au
absolvit studiile secundare / liceul / colegiul /studii universitare de licență în limba programului de studiu
pentru care aplică).
➢ Candidaţii posesori ai unui Bacalaureat Internaţional (IBDP / International Baccalaureate Diploma
Programme, EB / European Baccalaureate Diploma, IGCE - International General Certificate of
Education, GCE / General Certificate of Education – Advanced Level ) în limba programului de studiu
pentru care au optat;
➢ Candidaţii posesori ai unui Certificat internaţional de competenţă lingvistică nivel minim B2, conform
tabelului de mai jos:
Limba de studiu Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2)
Engleză

Cambridge ESOL certificates:
- FCE / First Certificate in English
- CAE / Cambridge Advanced in English
- CPE / Cambridge Proficiency in English
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Certificates issued by Michigan University:
- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English
- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English
IELTS certificate:
- minim 6 / „competent user”
- Pearson LCCI Certificate in ESOL International
Certificate TOEFL:
- TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat, 22 citit, 23
vorbit, 21 scris)
- TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160
vorbit,150 citit)
Franceză

DELF
DALF
TCF

VIII. 4. Candidaţii care posedă certificate internaționale de competență lingvistică, conform tabelului de mai sus,
sunt rugaţi să le depună, în copie legalizată, împreună cu actele de preînscriere.
VIII. 5. Toate certificatele internaționale de competență lingvistică trebuie să fie avizate de catedra de limbi
moderne a universității noastre.
VIII. 6. Se vor lua în considerare doar certificatele internaționale de competență lingvistică, conform tabelului
de mai sus, ale candidaților care aplică la un program de studiu în limba pentru care a fost emis certificatul.
VIII. 7. Cerințele lingvistice enumerate mai sus se aplică și candidaților care doresc să se transfere de la o altă
universitate.
VIII. 8. Candidaţii înscriși la concursul de admitere la programele de studii în limba română sunt obligaţi să
prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului
pregătitor, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.
VIII. 9. Sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor/certificatul de
competenţă lingvistică pentru limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română,
candidații:
a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând
cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul naţional din
România;
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b) care, prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului
european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate
din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă,
literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de
Institutul Cultural Român.
Candidații care au absolvit anul pregătitor se supun tuturor prevederilor prezentei metodologii, privitor la
termene limită, criterii de selecție a dosarelor, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studiu,
taxe, acte necesare pentru înscriere la concursulul de admitere.

