UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE ȘI COMUNICARE

ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII
STRĂINI

Tematica pentru prelegerea de la proba orală a examenului de finalizare
Anul Pregătitor de Limba Română pentru Cetățenii Străini 2019-2020

1. Comparație între orașul din România în care învață studentul și orașul în care trăiește în țara de origine
(așezarea geografică, clima, locuitorii, limba/limbile pe care o/le vorbesc aceștia, locurile
pitorești/interesante pentru turiști etc.). Avantajele și dezavantajele de a locui și munci în cele două orașe.
2. Sporturile și sportivii preferați. Sporturile preferate de români /vs/ sporturile preferate în țara de
proveniență a studentului. Sporturi naționale.
3. Biografia unui sportiv român celebru. Biografia și descrierea carierei acestuia. Explicați ce anume v-a
impresionat în mod deosebit.
4. Viața la sat sau la oraș? Exprimarea opiniei cu privire la tema abordată (mutatul de la țară la oraș,
probleme și soluții la țară/în oraș). Argumente pro și contra, exprimarea propriei opinii legate de avantajele
și dezavantajele vieții la țară sau la oraș.
5. Transportul modern (avion, elicopter, tren de mare viteză, ATV, scuter, trotinetă electrică etc.).
Prezentarea și descrierea utilității mijloacelor de transport moderne.
6. Poluarea în secolul XXI. Reciclarea deșeurilor, surse de energie regenerabilă, măsuri pentru protecția
mediului. Exprimarea opiniei și formularea de sugestii privitoare la prevenția dezastrelor ecologice și a
poluării excesive.
7. Dacia – o poveste de succes. Evoluția brandului. Colaborarea cu Renault. Modele de succes de-a lungul
anilor.
8. Posibilități de promovare a agriculturii ecologice și a produselor bio (produse de origine vegetală și/sau
animală). Practici, certificare și avantaje. Reacția/motivația consumatorilor și consecințele asupra sănătății
la nivel local și mondial.
9. Cauzele și efectele încălzirii globale (asupra solului, atmosferei, climei, vegetației, sănătății animalelor
și oamenilor etc.) în diferite zone geografice de pe glob. Pericole majore și soluții pentru combaterea
schimbărilor climatice.
10. Fizica și domeniile sale. Fizica clasică (newtoniană) /vs/ fizica modernă (cuantică). Prezentare și
caracteristici. Invenții și descoperiri importante. Personalități importante în fizica mondială.

11. Chimia și ramurile sale (chimia generală, chimia anorganică, chimia fizică, chimia tehnologică și
tehnologia proceselor chimice, chimia analitică, chimia preparativă, biochimia, geochimia, chimia mediului
etc.). Prezentare și caracteristici. Detalierea unei ramuri chimice. Contribuții și utilizări în viața cotidiană.
12. Vehiculele terestre (vehicule rutiere și vehicule feroviare). Prezentare și caracteristici. Evoluția
mijloacelor de transport din cele mai vechi timpuri până în prezent. Mijloace de transport terestre foarte
utilizate în România și mijloace de transport utilizate în țara de origine a studentului.
13. Prezentarea mărcii de mașină preferate. Caracteristici tehnice și estetice. Argumente pentru alegerea
mașinii. Mărci de mașină românești (din trecut și din prezent) /vs/ mărci de mașini din țara de proveniență
a studentului.
14. Viitorul omenirii în ceea ce privește evoluția tehnologică și impactul ei asupra societății. Argumente
pro și contra evoluției și dezvoltării tehnologiei. Avantaje și dezavantaje pentru oameni.
15. Inteligența artificială în zilele noastre. Prezența și efectele tehnologiei și tehnologizării: Internetul
lucrurilor (Internet of Things - IoT), obiectele conectate. Exemple interesante și utilizări.
16. Transportul viitorului (mașinile fără șofer, pilotul automat). Prezentare și perspective. Argumente pro
sau contra. Controverse și riscuri.
17. Aplicații și inovații medicale: chirurgia robotică, protezele inteligente, tratamente și noi posibilități de
diagnostic. Exemple și descrieri.
18. Resursele viitorului (energii alternative): energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia
geotermală, biomasa etc. Caracteristici și prezentare a fiecărei forme de energie. Aplicații practice și
echipamente existente deja.
19. Realitatea virtuală (jocuri, programe educaționale) între realitate și artificial. Descrierea unui joc, a unor
experiențe cinematografice. Realitatea trasmutată în virtual: derularea cursurilor online, platforme utilizate,
avantaje și dezavantaje.
20. Locuri de muncă interesante. Prezentarea unei anumite profesii, a condițiilor de muncă, a beneficiilor,
a responsabilităților, a aptitudinilor și competențelor necesare în domeniul respectiv și argumentele pro sau
contra alegerii respectivei profesii.
21. Sărbători tradiționale în România /vs/ Sărbători tradiționale în țara de origine a studentului. Prezentarea
sărbătorii, a simbolisticii/semnificației acesteia, a tipului de sărbătoare (religioasă, istorică, tradiții populare
etc.), cadouri oferite și urări, desfășurarea serbărilor sau a evenimentului.
22. Tradiții culinare (gastronomice) în România /vs/ tradiții culinare (gastronomice) în țara de origine a
studentului. Mâncăruri tradiționale, ingrediente, preparare, ocazii de servire. Feluri principale, deserturi și
băuturi.
23. O pagină din istoria României. Strămoșii românilor: dacii și romanii. Nașterea poporului român. Mica
și Marea Unire.
24. Sistemul de învățământ românesc /vs/ sistemul de învățământ din țara de origine a studentului. Primii
ani la școală, liceul, universitatea, structura anului școlar/universitar, vacanțele. Tipuri de examene și
discipline studiate la școală. Principalele universități din cele două țări.

25. Turismul. Destinații turistice în România (la munte, la mare, turism rural, marile orașe) /vs/ turismul în
țara de origine a studentului. Prezentarea câtorva destinații turistice și locuri de agrement din cele două țări.
Petrecerea timpului liber și a concediului.
26. Utilitatea mijloacelor de comunicare moderne (calculatorul, telefonul mobil, tableta, programe și
aplicații moderne, rețele de socializare și forumuri). Comparație cu vechile mijloace tehnologice (secolele
XIX-XX). Exemple și explicații.
27. Stresul, boala secolului XXI? Posibile cauze și simptome, complicații (anxietate, panică) și soluții.
Modalități și sfaturi utile pentru evitarea stresului.
28. Clujul – inima culturală a Transilvaniei. Muzee, teatre, săli de concerte. Festivaluri.
29. Prezentarea portretului unei personalități din România (o personalitate istorică, științifică, artistică etc.
din trecut sau o personalitate contemporană care s-a remarcat într-un anumit domeniu de activitate).
Biografie și realizări deosebite.
30. Personalități feminine românești remarcabile: Eliza Leonida Zamfirescu (prima femeie inginer din
lume), Sofia Ionescu-Ogrezeanu (prima femeie neurochirurg din lume), Ana Aslan (medic și cercetător)
etc.
31. Casa verde – o casă pentru viitor. Materiale, soluții termice și de iluminat. Avantaje, dezavantaje,
perspective.
32. Clujul academic. Istoria învățământului universitar clujean (universități, specializări cu tradiție,
profesori și absolvenți remarcabili).
33. O sută de ani de învățământ tehnic clujean. De la Școala superioară industrială din 1920 la UTC-N de
azi.
34. Comunicarea on-line și comunicarea față în față – avantaje și dezavantaje.
35. Un stil de viață sănătos. Mișcare, alimentație, odihnă, ieșiri în natură.
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