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1. Comparație între orașul din România în care învață studentul și orașul în care trăiește în țara de origine.
Avantajele și dezavantajele de a locui și/sau munci în cele două orașe.
2. Sporturile și sportivii preferați. Sporturile preferate de români /vs/ sporturile preferate în țara de
proveniență a studentului.
3. Transportul modern și utilitatea mijloacelor moderne de transport.
4. Viața la sat sau la oraș? Avantajele și dezavantajele vieții la țară sau la oraș.
5. Poluarea în secolul XXI. Reciclarea deșeurilor, surse de energie regenerabilă, măsuri pentru protecția
mediului.
6. Prezentarea unui autoturism românesc / din țara de proveniență a studentului / de oriunde din lume.
Evoluția și modelele de succes ale acestei mărci de-a lungul anilor.
7. Agricultura ecologică și produsele bio. Consecințele asupra sănătății. Un stil de viață sănătos.
8. Cauzele și efectele încălzirii globale. Pericole majore și soluții pentru combaterea schimbărilor
climatice.
9. Invenții și descoperiri importante în domeniul fizicii. Personalități importante în fizica mondială.
10. Chimia și ramurile sale. Contribuții și utilizări în viața cotidiană. Chimiști celebri.
11. Impactul evoluției tehnologice asupra societății. Avantaje și dezavantaje pentru oameni.
12. Resursele viitorului (energii alternative). Aplicații practice și echipamente existente.
13. Învățarea în mediul online: avantaje şi dezavantaje, platforme utilizate.
14. Locuri de muncă interesante. Prezentarea unei anumite profesii.
15. Sărbători tradiționale în România /vs/ sărbători tradiționale în țara de origine a studentului.
16. Tradiții culinare (gastronomice) în România /vs/ tradiții culinare (gastronomice) în țara de origine a
studentului.
17. Sistemul de învățământ românesc /vs/ sistemul de învățământ din țara de origine a studentului.
18. Turismul. Destinații turistice în România /vs/ destinații turistice în țara de origine a studentului.
19. Internetul – instrument de informare, comunicare și divertisment. Mijloacele de comunicare
tradiţionale (presa, radioul, televiziunea) şi variantele lor online. Telefonia fixă // telefonia mobilă.
20. Stresul, boala secolului XXI? Cauze, simptome și soluții.
21. Clujul academic. Istoria învățământului universitar clujean.
22. Prezentarea 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).
23. Casa verde – o casă pentru viitor. Avantaje, dezavantaje, perspective.

24. O sută de ani de învățământ tehnic clujean. De la Școala superioară industrială din 1920 la UTC-N de
azi.
25. Arhitectura românească /vs/ arhitectura din țara de origine a studentului. Clădiri, construcții,
monumente reprezentative.
26. Animalul meu preferat. Descriere, îngrijire. Cu animalul de companie la veterinar.
27. Culturi agricole profitabile în condițiile de mediu actuale. Culturi agricole reprezentative pentru țara
de origine a studentului (legume, fructe, cereale).
28. Calculatorul – arhitectură, utilizare, limbaje de programare. Securitatea cibernetică.
29. Sistemul de sănătate din România /vs/ sistemul de sănătate din țara de origine a studentului –
asemănări, deosebiri.
30. Pagini din istoria României (Mica Unire, Marea Unire, Ziua Națională) care au influențat formarea
poporului român.
31. Formarea limbii române (istorie și trăsături specifice ale acesteia).
32. Specificul geografic al României, descriere și caracteristici.
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