Facultatea de Construcții de Mașini
Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare

AN PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENI STRĂINI
 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează Anul pregătitor de limba română pentru
studenții străini în baza acreditării acestui program de către Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior, așa cum reiese din Ordinul ministrului educației naționale
publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 680/6.08.2018.
 Acest curs este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să se înscrie la programe de studii
universitare sau postuniversitare cu predare în limba română din instituții de învățământ de stat
sau private acreditate din România.
 Cursurile sunt organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare al
universității și sunt ținute de profesori specialiști în predarea limbii române ca limbă străină.
Admiterea la Anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini se organizează în
conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu metodologiile proprii Universității Tehnice
din Cluj-Napoca.
 Cursul este organizat pe o durată de 2 semestre (60 ECTS) și propune o pregătire completă pentru
dobândirea de competențe în domeniul limbii, culturii și civilizației românești, precum și
cunoștințe specifice de specialitate în domeniile științelor inginerești, științelor aplicate
(matematică și științe ale naturii), științe biologice și biomedicale. Conform planului de
învățământ, Anul pregătitor propune următoarele discipline:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disciplina / semestrul

Nr. ore/săptămână
Seminar (S)/Curs (C)

Fonetică, vocabular și structuri gramaticale / semestrul I
Comunicare orală și scrisă I / semestrul I
Receptarea textului scris și oral / semestrul I
Cultură și civilizație românească I / semestrul I
Comunicare orală și scrisă II / semestrul II
Redactare și compoziție / semestrul II
Cultură și civilizație românească II / semestrul II

8 ore/săptămână (S)
8 ore/săptămână (S)
10 ore/săptămână (S)
2 ore/săptămână (S)
5 ore/săptămână (S)
6 ore/săptămână (S)
2 ore/săptămână (C),
1 oră/săptămână (S)

Nr.
credite
ECTS
8
8
8
6
8
8
6

8.

Limbaj specializat / semestrul II

2 ore/săptămână (C),
10 ore/săptămână (S)

8

 La absolvirea anului pregătitor, cursanții susțin un examen final și obțin un certificat de absolvire
a Anului pregătitor de limba română de nivel de competență lingvistică B1-B2, conform Cadrului
European Comun de Referință, care le permite să se înscrie la universitatea noastră sau altă
universitate acreditată din România.
 Mai multe amănunte puteți găsi la adresa: cred că aici ar trebui pus link către metodologia de
organizare a anului pregătitor și/sau link către informații privitoare la ce tip de studenți se
școlarizează (UE, non-UE), tipuri de documente necesare la admitere, taxe etc.
Director Departamentul Limbi Moderne și Comunicare,
Conf.dr. Ruxanda Literat

