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PROCEDURĂ PENTRU DESFĂȘURAREA EVALUĂRILOR
DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ ÎN REGIM ONLINE
Prezenta procedură reglementează desfășurarea evaluărilor de competență lingvistică în regim online
în cadrul Centrului de Limbi Moderne Interlingua.
1. Înscrierea la evaluarea de competență lingvistică
Evaluările de competență lingvistică se vor desfășura pe baza unui calendar afișat lunar pe site-ul
Facultății de Litere, în secțiunea Interlingua.
Pentru înscriere, candidații vor trimite pe adresa interlingua@ucv.ro, cu cel puțin 48 de ore înainte de
data la care doresc să susțină examinarea, următoarele documente:
-

cererea de înscriere la examen, completată (formular disponibil pe site-ul Facultății de Litere, în
secțiunea Interlingua);

-

copie după actul de identitate;

-

dovada plății taxei de examinare (conform tarifelor în vigoare, achitată la Casieria Universităţii din
str. Libertăţii nr. 13 sau prin virament bancar, în contul Universităţii din Craiova deschis la BRD,
IBAN RO48BRDE170SV46910431700, CIF: 4553380, cu mențiunea Taxă Interlingua).

2. Desfășurarea evaluării de competență lingvistică
Cu o zi înainte de data examinării, comisia de examinare va trimite candidaților link-ul întâlnirii (pe
platforma Google Meet) și programarea pentru proba orală, prin e-mail. Candidații vor confirma primirea linkului. La data și la ora programată, candidații vor accesa link-ul primit. Pentru a putea susține examenul,
candidații vor folosi calculatorul personal, prevăzut cu cameră video și microfon. Este necesară o conexiune
stabilă la internet și programul Microsoft Word (sau un alt procesor de text). Nu este posibilă folosirea
telefonului.

Se recomandă candidaților să se conecteze la întâlnirea online cu 10 minute înainte de începerea
examenului pentru a verifica conexiunea și funcționalitatea microfonului. Candidaților li se va cere să prezinte
un act de identitate (carte de identitate, pașaport) în timpul sesiunii de examinare.
Examinarea cuprinde două probe:
1. Proba scrisă – începând cu ora 10.00. După conectarea pe link-ul primit de la comisia de examinare,
candidații vor primi subiectele prin e-mail și vor trimite rezolvările până la ora 12.00;
2. Proba orală – începând cu ora 12.00. Candidații vor intra la proba orală în grupe de cel mult 5
persoane, conform programării transmise în prealabil prin e-mail.
După finalizarea probelor, comisia de examinare va trimite candidaților rezultatele obținute, prin email.
3. Eliberarea certificatului de competență lingvistică
Certificatul de competență lingvistică se eliberează în termen de 2 zile lucrătoare de la susținerea
evaluării și se transmite candidatului scanat, prin e-mail. Certificatul în original va putea fi ridicat ulterior de
la Secretariatul Facultății de Litere, în baza unei programări prealabile (portalul evstud.ucv.ro – modulul
Programări online).
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