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Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă - 2016
Criteriile de admitere la studii universitare de licenţă, la Facultatea de Ştiinţe Economice,
pe domenii, pentru sesiunile Iulie 2016 şi Septembrie 2016, sunt:

Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

1

Administrarea
afacerilor

2

3
4

Economie şi
afaceri
internaţionale
Finanţe
Contabilitate

5
6

Management
Marketing

Programul de studii /
Specializarea
Criterii de admitere
(acronimul
specializării)
Economia comerţului, Concurs de dosare (Ierarhizare în funcție de media
turismului şi serviciilor generală de bacalaureat):
(ECTS)
Media generală de admitere =
Afaceri internaţionale
Media generală la examenul de bacalaureat (100%)
(AI)
Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul
Finanţe şi bănci (FB)
de bacalaureat
Contabilitate şi
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de
informatică de
bacalaureat.
gestiune (CIG)
3. Nota la proba (disciplina) Limba română la
Management (MN)
examenul de bacalaureat
Marketing (MK)
Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu
dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a
probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de
departajare, se va considera nota 1 la respectiva
probă / respectivele probe.

7

8

Economie şi
afaceri
internaţionale
Administrarea
afacerilor***

Afaceri internaţionale
(în limba engleză)
(AIE)*
Administrarea
afacerilor (în limba
engleză) (AAE)*

Test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a
limbii
engleze
(eliminatoriu,
notat
cu
admis/respins).
Concurs de dosare (ierarhizare în funcție de media
generală de bacalaureat)**:
Media generală de admitere =
Media generală la examenul de bacalaureat (100%)
Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul
de bacalaureat;
2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de
bacalaureat
3. Nota la proba (disciplina) Limba engleză la
examenul de bacalaureat
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Nr.
crt.

Domeniul de
licenţă

Programul de studii /
Specializarea
(acronimul
specializării)

Criterii de admitere
Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu
dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a
probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de
departajare, se va considera nota 1 la respectiva
probă / respectivele probe.

* Program de studii/ specializare cu predare în limba engleză.
** Candidaţii care doresc să se înscrie la un/o program de studii/specializare cu predare în limba engleză – de ex., Afaceri
internaționale (în limba engleză) - vor susţine o probă eliminatorie de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de
verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze. Candidații au voie să susțină testul gratuit o singură dată. Proba de
competenţă lingvistică se notează cu ADMIS sau RESPINS, conform art. 6 din OMEN nr. 5734/2013. Calificativele vor fi
trecute într-un catalog cu numele şi prenumele candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat
de preşedintele comisiei de admitere pe universitate. La această probă, se pot recunoaşte și echivala de către comisia de
admitere a facultății, certificatele de competenţă lingvistică, nivel B2, prezentate de candidaţii care deţin certificate de
atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de MEN, obţinute în ultimii ani (2010 - 2016), conform
cu cele precizate în Anexa 1 la prezenta. Numai candidații declarați ADMIS se pot înscrie la concursul de admitere pentru
studii universitare de licenţă în limba engleză la un/o program de studii/specializare cu predare în limba engleză – de ex.,
Afaceri internaționale (în limba engleză).
*** Admiterea la acest program de studii se va organiza numai dacă se va obține autorizarea provizorie din partea ARACIS,
în timp util.
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Anexa 1

TEMATICA PROBEI ELIMINATORII DE CONCURS
PENTRU
ADMITEREA 2016
LA
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE (LICENȚĂ ȘI/SAU MASTER) CU
PREDARE
ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Pentru testarea competenţelor lingvistice la disciplina Limba engleză în vederea înscrierii la concursul
de admitere pentru studii universitare cu predare în limba engleză, candidaţii vor susţine o probă
eliminatorie de competenţă lingvistică în limba engleză, sub forma unui test grilă de verificare a
nivelului de cunoaştere a limbii engleze. Candidații au voie să susțină testul gratuit o singură dată.
Proba de competenţă lingvistică se notează cu ADMIS sau RESPINS, conform art. 6 din OMEN nr.
5734/2013. Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele candidaţilor, semnat de
preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele comisiei de admitere pe
universitate.
La această probă, se pot recunoaşte și echivala de către comisia de admitere a facultății,
certificatele de competenţă lingvistică, nivel B2, prezentate de candidaţii care deţin certificate de
atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de MENCȘ, obţinute în ultimii
ani (2010-2016), conform cu cele precizate în continuarea acestei anexe.
Numai candidații declarați ADMIS se pot înscrie la concursul de admitere pentru studii universitare de
licenţă și/sau master cu predare în limba engleză.
Testul-grilă de limba engleză evaluează capacităţile de înţelegere şi exprimare scrisă, echivalente
nivelului
B2
din
Cadrul
european
comun
de
referinţă
al
limbilor
(http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en) și nu depăşeşte - din punctul
de vedere al conţinutului, al gradului de dificultate şi al tehnicilor de evaluare - nivelul programelor de
bacalaureat.
Testul de limba engleză se bazează pe aspectele tematice şi structurile lexico-gramaticale studiate în
liceu/facultate și evaluează performanţele candidaţilor la nivelul cunoştinţelor lexicale şi morfosintactice şi al tipurilor de text/discurs nespecializat.
Conţinuturi evaluate
Candidatul trebuie să demonstreze cunoaşterea următoarelor elemente:
1. Înţelegerea unui text (extragerea unei anumite informaţii/idei sau înţelegerea sensului global al unui
text, selectând varianta de interpretare dintr-un număr de posibilităţi date).
2. Elementele de vocabular specifice temelor din manualele de liceu. Familii de cuvinte, sinonime,
antonime, omonime, omofone, câmpuri semantice.
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3. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva/a se prezenta/a răspunde la o prezentare; a da informaţii
despre sine, a propune/a invita; a accepta/a refuza o invitaţie, o ofertă, un cadou; a-şi exprima
acordul/dezacordul, a da şi a cere informaţii/indicaţii, a mulţumi/a răspunde la mulţumiri; a felicita, a
(se) scuza; a-şi exprima opiniile, sentimentele, preferinţele/dorinţele, regretele etc., a descrie un loc, a
situa în timp/spaţiu; a cere cuiva să facă ceva/a interzice, a sfătui, a povesti un eveniment, a comenta
o idee/un subiect, a descrie, a preciza calitatea/cantitatea, a compara, a argumenta/a convinge, a
exprima o ipoteză, o opinie etc.
4. Structuri morfo-sintactice:
 determinanţi: articolul hotărât şi nehotărât; omisiunea articolului; adjectivul demonstrativ;
adjectivul posesiv;
 substantivul: genul, pluralul regulat şi neregulat, genitivul, substantive colective, substantive
numărabile şi nenumărabile;
 adjectivul: comparaţia regulată şi neregulată; construcţia de tipul the more, the merrier;
 numeralul;
 pronumele personal; pronumele reflexiv; pronumele de întărire; pronumele reciproc (each
other, one another); pronumele nehotărât (anybody, etc.); pronumele relativ; funcţiile lui it;
 verbul: verbe regulate şi neregulate, timpuri (prezentul simplu şi continuu, trecutul simplu şi
continuu, prezentul perfect simplu şi continuu, trecutul perfect simplu şi continuu, going to,
viitorul simplu şi continuu, viitorul perfect simplu şi continuu); verbe modale (can, may, must,
should, ought to, need, will, would) şi echivalenţi modali; condiţionalul; gerunziul; infinitivul;
subjonctivul; participiul prezent şi trecut; diateza activă şi pasivă; adverbul: comparaţia; poziţia
în propoziţie;
 prepoziţia (inclusiv verbe, substantive şi adjective urmate de prepoziţii);
 conjuncţia;
 It is vs. There is;
 acordul subiect – predicat;
 topica frazei;
 tipuri de propoziţii: subiectivă, relativ-atributivă, completivă, circumstanţială de
 timp/cauză/scop, condiţională, concesivă, consecutivă, comparativă (as if/as though);
 vorbirea directă şi indirectă;
 corespondenţa timpurilor în vorbirea indirectă, propoziţii condiţionale şi temporale;
 construcţii verbale: acuzativ + infinitiv; nominativ + infinitiv; have/get + complement direct +
participiu trecut; used to + verb; be / get / become used to + Verb-ing / substantiv; it’s
(about/high) time …; in case vs. if; I wish …/ If only … .

Bibliografie recomandată:
Chilărescu, M., Paidos, C., Proficiency in English, Institutul European, 1996
Vince, M., Advanced Language Practice, Macmillan, London, 2004
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ECHIVALAREA CERTIFICATELOR LINGVISTICE
pentru admiterea la studiile universitare cu predare în limba engleză
La proba eliminatorie de competenţă lingvistică organizată sub forma unui test grilă de verificare a
nivelului de cunoaştere a limbii engleze pentru admiterea la studii universitare de licență și/sau
master cu predare în limba engleză, se pot recunoaşte și echivala de către comisia de admitere a
facultății, certificatele de competenţă lingvistică, nivel B2, prezentate și depuse la dosarul de înscriere
la admitere de către candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate
de instituţii recunoscute de MENCȘ, obţinute în ultimii ani (2010-2016), după cum urmează:















Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.0-6.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based Tests) B2 (86-109), C1
(110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication) – Listening: minimum 400, Reading:
minimum 385,
Speaking: minimum 160, Writing: 150
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications –
English Language
Skills Assessment) B2, C1
LCCI – JETSET (Level 5, 6) B2, C1
LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1, ISEIV C2
ECL Independent User B2, Proficient User C1

Se echivalează şi studiile de minimum 6 luni, efectuate în limba engleză, în țară sau străinătate,
pe baza actului din care rezultă explicit perioada de studiu.
Candidații pot prezenta spre echivalare certificate eliberate de Facultatea de Litere din cadrul
Universității din Oradea, de Centrele Alpha și Lingua din cadrul Universitatii Babeș-Bolyai din ClujNapoca și respectiv, de universităţile: ASE Bucureşti, Universitatea București, UAIC Iaşi, UV
Timişoara, din care reiese explicit minim nivelul B2.
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