UNIVERSITATEA SPIRU HARET

METODOLOGIE
PRIVIND OBŢINEREA CERTIFICATULUI
DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art.1. Competenţa lingvistică semnifică abilitatea de a interacţiona lingvistic, atât în
forma scrisă, cât şi orală (ascultare, vorbire, citire, scriere) în diverse contexte sociale şi
culturale (educaţie şi formare, loc de muncă, acasă, timp liber).
Art.2. Certificatul de competenţă lingvistică este un document emis de către instituţii
special acreditate care certifică, pe baza unui examen, nivelul de cunoaştere de limbi străine al
candidatului care-l solicită pentru diverse scopuri.
Art.3. Examenul de competenţă lingvistică evidenţiază capacitatea de înţelegere (ascultare
şi citire) vorbire (vorbire interactivă, pronunţie vorbită), în limbă străină conform cu cerinţele
Consiliului Europei (Common European Framework of Reference - CEF level) bazate pe
criteriile: înţelegere (ascultare şi citire), vorbire (pronunţie şi vorbire interactivă) şi scriere.
Art.4. În Universitatea Spiru Haret, misiunea privind organizarea activităţii destinate
obţinerii certificatului de competenţă lingvistică revine Centrului de limbi străine.
Art.5. Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de către Centrul de limbi străine
este valabil 3 ani universitari şi atestă recunoaşterea competenţelor lingvistice pentru:
– înscrierea la examenul de licenţă;
– admiterea la programe de master în limbi străine;
– înscrierea la examenul de disertaţie;
– admiterea la doctorat;
– competiţia pentru o bursă în ţară sau străinătate;
– promovare profesională;
– deplasări în străinătate (program mobilităţi etc.).
Art.6. Centrul de Limbi Străine eliberează următoarele tipuri de Certificate de
Competenţă Lingvistică în limbi străine:
- Certificat de competenţă lingvistică în limbă străină (franceză, engleză, germană,
spaniolă, italiană, rusă), pentru studenţii Universităţii Spiru Haret, în vederea înscrierii la
examenul de licenţă;
- Certificat de competenţă lingvistică în limbă străină pentru studenţi ai Universităţii
Spiru Haret sau ai altor universităţi care au studiat limbă străină, pentru burse, mobilităţi de
studiu şi pentru alte scopuri;
- Certificat de competenţă lingvistică în limbă străină pentru scopuri academice, (pentru
cadre didactice, titulare la Universitatea Spiru Haret), în vederea confirmării competenţelor
lingvistice în CV, burse de cercetare, mobilităţi etc.

CAPITOLUL II
BAZA LEGALĂ
Art.7. Prezenta Metodologie are la bază următoarele acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
- Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: Învăţare, Predare, Evaluare
(CECRL) – document publicat de Consiliul Europei, în anul 2001;
- Ordinul MEC nr.295 din 5.02.2007, privind cadrul general de organizare a examenelor
de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă,
selecţie, disertaţie şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul
studiilor universitare de doctorat;
- Carta Universităţii Spiru Haret;
- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
- Metodologia organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor (examen de
absolvire/licenţă/diplomă/selecţie/disertaţie) în Universitatea Spiru Haret.
CAPITOLUL III
OBŢINEREA CERTIFICATULUI
DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Pentru studenţii Universităţii Spiru Haret în scopul înscrierii la licenţă
Art.8. Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a fi admişi la înscriere, candidaţii la
examenul de licenţă sunt obligaţi să prezinte un certificat de competenţă lingvistică într-o
limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de către instituţia organizatoare sau de către o
instituţie naţională sau internaţională recunoscută de instituţia organizatoare.
Art.9. Pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică se parcurg următoarele etape:
a) înscrierea într-un program de studii a unei limbi străine (engleză sau franceză) de
către studenţii facultăţilor nefilologice şi absolvirea acestui program;
b) susţinerea şi promovarea examenului de competenţă lingvistică.
c) eliberarea Certificatului de competenţă lingvistică.
Art.10 (1) Pentru facultăţile unde limba străină este obligatorie, pentru toate formele de
învăţământ, secretariatul facultăţii va completa certificatul de competenţă lingvistică
(Anexa 1), pe baza notei inclusă în foaia matricolă (este necesară doar o singură notă),
certificatul fiind semnat de către Decanul facultăţii şi titularul de disciplină al anului în curs.
(2) După completarea certificatelor, acestea trebuie trimise la Centrul de Limbi
Străine pentru a fi înregistrate şi semnate de directorul Centrului de Limbi Străine. Ele vor fi
însoţite de o listă care să cuprindă numele facultăţii, specializarea, forma de învăţământ, numele şi
prenumele absolventului (cu iniţiala tatălui), anul absolvirii şi limba studiată. (Anexa 2).
Art.11 (1). Pentru facultăţile unde limba străină este facultativă şi studentul nu şi-a
susţinut o probă de limbă străină la bacalaureat şi nu are pe foaia matricolă o notă la limba
străină, facultatea trebuie să organizeze cursuri de limbi străine (2h/săptămână). În acest sens,
decanul facultăţii trimite o Notă de comandă către directorul Centrului de limbi străine pentru
luarea de măsuri necesare asigurării cu cadre didactice. Cursul de limbă străină se organizează
dacă se poate constitui cel puţin o grupă de 25-30 studenţi-cursanţi.
(2) După promovarea examenului de limbă străină, studenţilor li se eliberează
certificate de competenţă lingvistică potrivit normelor prevăzute în prezenta metodologie. Se
urmează etapele menţionate în Capitolul III, pct.b.

Art.12 (1) Studenţii care nu au fost incluşi în programul de studii al unei limbi străine se
pot înscrie pentru susţinerea unui examen de limbă străină pe baza unei cereri individuale
scrise, adresate directorului Centrului de Limbi Străine (Anexa 3).
(2) În acest caz, certificatul este eliberat de către Centrul de Limbi Străine cu
semnătura directorului şi a cadrelor didactice examinatoare (Anexa 4).
Art.13. Cursurile de limbi străine sunt asigurate cu personal didactic de specialitate din
cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Spiru Haret.
Pentru cadrele didactice ale Universităţii Spiru Haret şi pentru alte categorii de
persoane, în scopuri diverse (doctorat, promovare profesională, etc.)
Art.14. Cadrele didactice ale Universităţii Spiru Haret, precum şi celelalte categorii de
persoane care solicită certificate de competenţă lingvistică se adresează direct Centrului de
limbi străine cu:
a) Cerere scrisă către directorului Centrului de Limbi Străine, în care se solicită
eliberarea unui certificat de competenţă lingvistică, menţionând şi scopul acestuia. (Anexa 5 pentru cadre didactice ale Universităţii Spiru Haret şi Anexa 6 - pentru alte categorii de persoane).
b) La cererea scrisă se ataşează:
- acte personale (buletin/carte identitate sau paşaport) şi diploma ultimei instituţii
de învăţământ absolvite.
- chitanţa prin care se face dovada achitării taxei stabilite de către conducerea
Universităţii pentru examinare şi eliberarea certificatului de competenţă lingvistică.
CAPITOLUL IV
ECHIVALAREA EXAMENULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Art.15. Se echivalează examenul de competenţă lingvistică fără taxă de examinare:
a) absolvenţiilor care au promovat examenul de limbă străină cuprins în Planul de
învăţământ ca disciplină obligatorie;
b) posesorilor de certificate lingvistice recunoscute internaţional, eliberate de
Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc., precum şi
Teste internaţionale de tip TOEFL, Cambridge Certificate etc.;
c) absolvenţilor care au pe diploma de bacalaureat notă sau calificativ la limba străină.
Art.16. În cazul echivalării examenului la disciplina limbă străină, certificatul emis este
recunoscut numai pentru înscrierea la examenul de licenţă şi disertaţie, fiind valabil 3 ani de
la data absolvirii facultăţii.
CAPITOLUL V
TAXE ŞI SCUTIRI DE TAXE
Art.17 (1) Fondurile aferente organizării şi desfăşurării examenelor de evaluare a
competenţelor lingvistice provin din taxele de examinare a dosarelor pentru obţinerea
certificatelor de competenţă lingvistică.
(2) Se percep taxe pentru:
- înscrierea la cursurile de limbă străină în regim facultativ;
- examinarea în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică pentru
licenţă, masterat, doctorat, alte scopuri.
Art.18. Sunt scutiţi de taxe de examinare pentru competenţă lingvistică absolvenţii care
au avut limba străină cuprinsă în Planul de învăţământ ca disciplină obligatorie.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.19. Documentele aferente prezentei metodologii trebuie să respecte cerinţele mai jos
menţionate:
a) Certificatul de competenţă lingvistică necesar pentru înscrierea la examenul de licenţă
are forma şi conţinutul precizate în Anexa 1.
b) Tabelul care trebuie să însoţească certificatele de competenţă lingvistică atunci când
sunt trimise la sediul Centrului de Limbi Străine are forma şi conţinutul precizate în Anexa 2.
c) Cerere adresată Directorului Centrului de Limbi Străine de către studenţii din cadrul
Universităţii Spiru Haret, care nu au susţinut examen la limba străină, are forma şi conţinutul
precizate în Anexa 3.
d) Certificatul de competenţă lingvistică eliberat studenţilor din cadrul Universităţii
Spiru Haret, care nu au susţinut examen la limba străină şi care se adresează Directorului
Centrului de Limbi Străine, are forma şi conţinutul precizate în Anexa 4.
e) Cererea adresată Directorului Centrului de Limbi Străine de către cadre didactice din
cadrul Universităţii Spiru Haret, în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică
necesar în diverse scopuri, are forma şi conţinutul precizate în Anexa 5.
f). Cererea adresată Directorului Centrului de Limbi Străine de către persoane din afara
Universităţii Spiru Haret, în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică necesar
în diverse scopuri are forma şi conţinutul precizate în Anexa 6.
g) Certificatul de competenţă lingvistică eliberat cadrelor didactice din cadrul Universităţii
Spiru Haret necesar în diverse scopuri, are forma şi conţinutul precizate în Anexa 7.
h) Certificatul de competenţă lingvistică eliberat persoanelor din afara Universităţii
Spiru Haret necesar în diverse scopuri, are forma şi conţinutul precizate în Anexa 8.
Art.20. Taxele pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică se stabilesc
anual, de Consiliul de administraţie al Universităţii şi se aduc la cunoştinţă publică cu cel
puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.
Art.21. Resursele financiare rezultate din încasarea acestor taxe sunt gestionate de
Serviciul financiar-contabil, care evidenţiază separat veniturile şi cheltuielile pentru
activităţile de certificare a competenţelor lingvistice.
Art.22. Formele de retribuire a activităţilor legate de organizarea, desfăşurarea şi
finalizarea examenelor pentru dobândirea certificatului de competenţă lingvistică (elaborarea
subiectelor, arhivarea lor într-o bancă de subiecte, activităţi de examinare, editare subiecte,
procesare, activităţi de secretariat şi casierie) se fac din plata cu ora şi prestări de servicii.
Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret la data de
23.01.2013 şi intră în vigoare imediat.
RECTOR,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea

ANEXA 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE

CERTIFICAT
DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Se acordă domnului (doamnei)
_________________________________________
de la Universitatea SPIRU HARET
Facultatea____________________________________________
CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
în limba __________________ în vederea înscrierii la
examenul de licenţă.
DECAN,

Titular disciplină,

Director Centrul de Limbi Străine,
ANEXA 2
Nr. .......... din .........................

Nr. .......... din .........................

ANEXA 2

Facultatea...............................
Specializarea.........................
Forma de învăţământ............

Lista cu studenţii care solicită certificate de competenţă lingvistică
în vederea înscrierii la licenţă

Nr. crt.

1.

Nume şi prenume

Anul

(cu iniţiala tatălui)

absolvirii

Ionescu M. Daniela

2012

Limba străină

Engleză

ANEXA 3

Cerere adresată Directorului Centrului de Limbi Străine
de către studenţii care nu au susţinut examenul de limbă străină
în vederea înscrierii la licenţă

Subsemnatul/a………………………………………student(ă)
al/a
Facultăţii
…………………………………………., solicit înscrierea la examenul de evaluare a
competenţelor lingvistice organizat de Centrul de Limbi Străine din Universitatea
Spiru Haret, în vederea obţinerii Certificatului de competenţă lingvistică necesar pentru
înscrierea
la
examenul
de
licenţă
în
sesiunea…………………..
la
Facultatea…………………………………………..
Anexez acestei cereri:
– acte personale (buletin/carte identitate sau paşaport) şi diploma ultimei instituţii de
învăţământ absolvite.
– chitanţa prin care se face dovada achitării taxei stabilite de către conducerea
Universităţii pentru examinare şi ridicarea certificatului de competenţă lingvistică.

Semnătura :_________________

Data: _________________

ANEXA 4

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE

CERTIFICAT
DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Se acordă domnului (doamnei)
_________________________________________
de la Universitatea SPIRU HARET, Facultatea
___________________________________________________
CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
în limba __________________ în vederea înscrierii la
examenul de licenţă.

Director Centrul de Limbi Străine,

Nr. .......... din ........................

Nr. .......... din .........................

Profesor examinator,

ANEXA 5

Anexa 5
Cerere adresată de către cadrele didactice ale Universităţii Spiru Haret,
Directorului Centrului de Limbi Străine,
pentru evaluarea competenţelor lingvistice

Subsemnatul/a………………………………………………………..,
în
calitate
de
………………….............…………
din
cadrul
Universităţii
Spiru
Haret,
Facultatea ………………………….vă rog să-mi aprobaţi susţinerea examenului de limbă
………………………..,în vederea obţinerii certificatului de competenţă lingvistică.
Acesta îmi este necesar pentru ..…………………………………………………..
Anexez acestei cereri:
– acte personale (buletin/carte identitate sau paşaport) şi diploma ultimei instituţii de
învăţământ absolvite.
– chitanţa prin care se face dovada achitării taxei stabilite de către conducerea
Universităţii pentru examinare şi ridicarea certificatului de competenţă lingvistică.

Semnătura :_________________

Data: __________________

ANEXA 6

Cerere adresată de către persoane din afara Universităţii Spiru Haret,
Directorului Centrului de Limbi Străine,
pentru evaluarea competenţelor lingvistice

Subsemnatul/a………………………………………………………..,
în
calitate
…………………............ ……………………………………………….., vă rog

de

să-mi aprobaţi susţinerea examenului de limbă ……………………….., în vederea obţinerii
certificatului de competenţă lingvistică.
Acesta îmi este necesar pentru ..…………………………………………………..

Anexez acestei cereri:
– acte personale (buletin/carte identitate sau paşaport) şi diploma ultimei instituţii de
învăţământ absolvite.
– chitanţa prin care se face dovada achitării taxei stabilite de către conducerea
Universităţii pentru examinare şi ridicarea certificatului de competenţă lingvistică.

Semnătura :_________________

Data: __________________

ANEXA 7

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE

CERTIFICAT
DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Se acordă domnului (doamnei)
_________________________________________
de la Universitatea SPIRU HARET
Facultatea

__________________________________

CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
în limba __________________ nivelul_______ cu scopul
______________________________________________.

Director Centrul de Limbi Străine,

Profesor examinator,

ANEXA 8
Nr. .......... din ........................

ANEXA 8

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE

CERTIFICAT
DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Se acordă domnului (doamnei)
_________________________________________
CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
în limba __________________ nivelul_______ cu
scopul
______________________________________________.

Director Centrul de Limbi Străine,

Nr. .......... din ........................

Profesor examinator,

