TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ
(SESIUNEA MAI-IUNIE 2020)
În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României și în baza deciziilor adoptate la
nivel instituțional (Anexa la HCA nr. 5 704/7.04.2020), Departamentul de Limbi Străine Specializate
(DLSS) a hotărât organizarea Testului de Competență Lingvistică pentru sesiunea mai-iunie 2020 în
format online, cu respectarea calendarului inițial al sesiunii de examinare.
Evaluarea celor patru competențe de comunicare în limbă străină (ascultare, citire, scriere,
vorbire) se va desfășura în intervalul 25 mai - 5 iunie 2020 (în cele două săptămâni de pre-sesiune),
datele exacte privind evaluarea competențelor pe fiecare specializare fiind stabilite de fiecare cadru
didactic și comunicate secretariatelor arondate DLSS, respectiv studenților până la data de 20 mai
2020.
Produsul final care stă la baza evaluării competențelor lingvistice: E-portfolio (= portofoliul digital)
Structură: 4 secțiuni mari ale portofoliului = cele 4 competențe de comunicare
Secțiunea 1: ASCULTARE
Structură: 2-3 piese ale secțiunii, cu durată diferită (de la 1-2 minute până la 5-6 minute), format
audio și/sau video
Secțiunea 2: CITIRE
Structură: 2-3 piese ale secțiunii, cu lungime diferită (de la paragraf la text), format variabil: articol de
presă, articol științific, texte specifice domeniului, instrucțiuni dintr-un manual, texte de blog, interviu
etc.
Secțiunea 3: SCRIERE
Structură: 2 piese ale secțiunii, cu lungime diferită (de la 100 la aprox. 300 de cuvinte), format word
sau PDF
Secțiunea 4: VORBIRE
Organizare: mesaje video înregistrate pe o temă dată sau sesiuni de interacțiune în direct (Skype,
ZOOM etc.)
Procedura de testare a competenței lingvistice: fiecare cadru didactic are obligația de a-și informa
studenții cu privire la calendarul evaluării, la modificarea formei de evaluare a competențelor, precum
și la grila de evaluare. Toate materialele care stau la baza testării competenței lingvistice vor fi
transmise de către cadrele didactice exclusiv în format electronic, pe platformele cunoscute (Microsoft
Teams, Edmodo, Padlet, Google Drive etc.). Piesele portofoliului digital întocmit de fiecare student vor
fi transmise cadrului didactic în formatul cerut, pe platforma solicitată și cu respectarea termenelor
limită impuse de fiecare cadru didactic. Evaluarea competenței lingvistice are ca finalitate obținerea
notelor de final de semestru, respectiv a calificativelor care stau la baza eliberării atestatului de
competență lingvistică.

