




 

 

I. PRINCIPII GENERALE 

 

1. Scop  

Prezenta metodologie prezintă condiţiile de organizare și desfăşurare a examenului de finalizare a 

programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini din cadrul Facultăţii de 

Litere, Departamentul de Românistică, Jurnalism și științele comunicării și Literatură comparată, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

2. Domeniul de aplicare  

Prezenta metodologie se aplică în cadrul Universităţii  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  Facultatea de Litere, 

Departamentul de Românistică, Jurnalism și științele comunicării și Literatură comparată, de către toate 

cadrele didactice implicate în procesul de finalizare a studiilor pentru programul Anul pregătitor de limbă 

română pentru cetăţenii străini. 

3. Documente de referință  

Programul de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, din cadrul Facultății de Litere, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, se încheie cu un examen de finalizare a studiilor. Acest 

examen este organizat și se desfășoară în conformitate cu Regulamentul aprobat de Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice la propunerea Institutului Limbii Române, după consultarea cu instituțiile 

de învățământ superior acreditate și în conformitate cu prezenta metodologie, aprobată de Senatul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (vezi art. 3, alin. 1 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea Anului 

pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini). 

 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE FINALIZARE A PROGRAMULUI DE 

STUDII 

 

4. Pot susține examenul de finalizare a Anului pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini 

absolvenții programului de studii organizat în cadrul Facultății de Litere.  

 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A PROGRAMULUI DE STUDII 

 

5. Examenul de finalizare a programului de studii Anul  pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini 

este constituit din două probe, după cum urmează: 

 a)  proba 1: Examen scris, cu o durată de 2 ore, pentru evaluarea cunoştinţelor de limba română şi 

din limbajele de specialitate (pentru absolvenţii anului pregătitor care vizează să parcurgă în România studii 

de licenţă, de master, de doctorat sau de specializare) şi de limba română (pentru absolvenţii anului 



 

 

pregătitor care vizează să parcurgă în România studii liceale). Acesta va fi conceput avându-se în vedere, cel 

puţin, nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi; 

 b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de absolvire. Acesta va conţine: un Curriculum-

vitae al absolventului în format Europass (în limba română) și un eseu pe o temă de Cultură şi civilizaţie 

(incluzând compararea elementelor ce ţin de cultura şi civilizaţia românească cu cele din cultura de 

provenienţă a studenţilor străini) – pentru absolvenţii anului pregătitor care vizează să parcurgă în România 

studii liceale, de licenţă, de master, de doctorat sau de specializare; 

6. Temele pentru redactarea eseului vor fi stabilite şi aduse la cunoştinţa studenților cu cel puţin 3 luni 

înaintea examenului de finalizare a studiilor. 

7. La susţinerea examenului de finalizare, studenţii vor primi două note: 

 a) o notă care să reflecte nivelul cunoştinţelor de limba română şi din limbajele de specialitate, 

în urma susținerii examenului scris (minimum nivelul B1 conform Cadrului European Comun de Referință 

pentru Limbi);  

 b) o notă care să reflecte calitatea și modul de prezentare a proiectului de absolvire, precum şi 

cuantificarea răspunsurilor la întrebările care vor fi adresate de comisie, pornind de la tematica proiectului. 

8. Examenul de finalizare este promovat dacă media aritmetică a celor două note este de cel puţin 6.00, 

în condiţiile în care fiecare dintre cele două note de mai sus este de cel puţin 5.00. Cele două note sunt 

medii aritmetice (cu două zecimale, fără rotunjire) ale notelor, numere întregi de la 1 la 10, acordate de 

membrii comisiei de examen. 

9. La aprecierea corectă a conţinutului probei scrise se vor avea în vedere corectitudinea şi logica rezolvării 

itemilor, calitatea abilităţii de exprimare în scris, nivelul ştiinţific şi logica argumentelor. 

10. La aprecierea corectă a răspunsurilor la proba orală se vor avea în vedere corectitudinea exprimării în 

limba română, nivelul prezentării şi răspunsurile la întrebări, prezentarea logică a structurii eseului şi a 

argumentelor, abilităţile de comunicare, capacitatea de evidenţiere a coordonatelor esenţiale ale 

proiectului, originalitatea abordării problemelor propuse prin temă. 

11. Documentarea şi elaborarea proiectului de absolvire se fac sub îndrumarea unui conducător ştiinţific, 

ales de către student dintre profesorii care au predat la grupa din care acesta a făcut parte.  

12. Secretariatul facultăţii va informa candidaţii despre perioada de susţinere a examenului de finalizare şi 

despre tematica portofoliului.  

13.  (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultăţii (admis/respins), în termen 

de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia. 

 (2) Eventualele contestaţii privind examenul scris se depun la secretariatul facultăţii unde 

absolventul susţine examenul de finalizare a studiilor, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea 

rezultatelor.  

(3) Contestaţiile se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii acestora. 



 

 

14. Candidaţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor pot repeta examenul într-o sesiune 

ulterioară organizată de facultate. 

15. În termen de 24 de ore de la încheierea examenului de finalizare a studiilor, comisiile de examen vor 

depune toată documentaţia privind rezultatele examenului la secretariatul facultăţii. 

 

IV. COMISIA DE EXAMEN 

 

16. Comisia de evaluare pentru examenul de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă 

română pentru cetăţeni străini va avea în componența sa 3 membri, dintre care unul poate fi evaluator 

extern, conform art. 3, alin. 2 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

6156/2016, și un secretar de comisie.  

17. Institutul Limbii Române constituie registrul național de evaluatori din care vor fi selectați membrii 

externi în comisiile de evaluare pentru examenul de finalizare a programului de studii, prin consultare cu 

instituțiile de învățământ superior acreditate, conform art. 3, alin. 2 din Ordinul Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr. 6156/2016. 

18. Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, 

conferenţiar sau profesor, cu excepția secretarului comisiei, care poate avea gradul didactic de asistent 

universitar.  

19. Preşedintele comisiei trebuie să aibă minimum gradul didactic de lector, iar secretarul comisiei poate fi 

asistent universitar și are atribuţii numai de administrare a documentelor.  

20. Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă formarea inițială în domeniul Limbă și literatură 

(specializarea limba și literatura română A sau B), experiență în predarea limbii române ca limbă străină și 

doctorat în domeniul Filologie.  

21. Comisia de evaluare pentru examenul de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă 

română pentru cetățenii străini se stabilește prin decizia rectorului, la propunerea Consiliului facultății şi 

este aprobată de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație.  

22. În conformitate cu Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 28.07.2011, membrii comunităţii academice nu pot 

participa la următoarele activităţi care implică membrii familiei sau rude până la gradul III: activităţi de 

evaluare a studenţilor (comisii de examene), îndrumarea lucrărilor de licenţă/diplomă, disertaţie şi de 

absolvire etc. Stabilirea gradului de rudenie intră în obligaţiile conducerii facultăţii.  

23. Comisia de soluționare a contestaţiilor se constituie la propunerea Consiliului facultății şi este aprobată 

de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, fiind formată din trei cadre didactice cu competențe 

în predarea și evaluarea cunoştinţelor de limba română, având minimum gradul didactic de lector, și un 

secretar, care poate avea gradul didactic de asistent universitar.  



 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

 

24. Numărul de credite obținute pentru promovarea examenului de finalizare este de 10 ECTS.  

25. Absolvenţilor programului de studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, care au 

promovat examenul de finalizare a studiilor, li se eliberează Certificatul de absolvire și un supliment 

descriptiv, în conformitate cu normele în vigoare.  

26. Până la eliberarea certificatelor, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a programului de 

studii Anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a 

studiilor. 

27. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile legale privind 

eliberarea duplicatelor actelor de studii. 

28. Perioada de organizare a examenului de finalizare a programului de studii Anul pregătitor de limbă 

română pentru cetățenii străini este precizată în Structura anului universitar pentru anii terminali, aprobată 

anual de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

29. Prezenta metodologie va fi adusă la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la avizierul Catedrei de limba 

română pentru studenți străini, precum şi pe pagina web a Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași. 

30. Decanul şi Directorul de departament sunt responsabili pentru implementarea prezentei metodologii. 

31. Directorul de departament care gestionează programul de studii Anul pregătitor de limbă română 

pentru cetăţenii străini este responsabil pentru asigurarea condiţiilor şi urmărirea aplicării metodologiei la 

nivelul departamentului. 

32. Prezenta metodologie a fost avizată de Consiliul  Facultății de Litere, de Biroul Executiv al Consiliului 

de Administrație și a fost  aprobată în şedinţa Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din data de ….... 

 

 

 

 

 
ORDONATOR DE CREDITE, 

Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI 

 


