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1. SCOP
1. Prezenta procedură condiţiile de desfăşurare a examenului de finalizare de studii al Programului
pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe
Sociale şi Psihologie, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti.

2. DOMENIUL DE APLICARE
2. Prezenta procedură se aplică în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei,
Ştiinţe Sociale şi Psihologie, de către toate cadrele didactice implicate în procesul de finalizare a
studiilor pentru Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3. Prezenta procedură a fost elaborată respectând prevederile şi cerinţele următoarelor acte normative şi
reglementări interne:


Legea nr. 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare;



Legea nr.288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările şi modificările

ulterioare;


OM nr. 3235/2005, privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;



H.G. 404/ 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;



Ordinului MENCS Nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea

anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini


ORDIN Nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a

cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor
de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;


Carta Universităţii din Piteşti;

4. ABREVIERI
FSESSP –Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie
UPIT - Universitatea din Piteşti
CECR - Cadrul european comun de referinţă pentru limbi
B1 – nivelul intermediar de stăpânire a limbii române.
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5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
5. 1. Cadrul general
Examenele de absolvire a studiilor în FSESSP, respectiv pentru specializarea Program
pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu
prevederile Ordinului MENCS Nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi
desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini.

5.2. Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de absolvire
5.2.1. Absolvenţii Programului pregătitor de limbă română pentru cetăţeni străini se înscriu pentru
susţinerea examenului de absolvire la secretariatul facultăţii depunând actele prevăzute în Metodologia
privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor de la nivelul FSESSP.
5.2.2. După încheierea înscrierii, secretariatul facultăţii va întocmi listele cu candidaţii, studenţi străini,
înscrişi pentru susţinerea examenului de absolvire a studiilor, în ordine alfabetică.

5.3. Organizarea examenului de absolvire
5.3.1. Comisia de evaluare pentru examenul de finalizare a programului de studiu va avea în
componența sa 3 membri, dintre care unul poate fi evaluator extern, cf. art. 3, alin. 2 din. OMECȘ
6156/2016, și un secretar de comisie.
5 3.2. Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector,
conferenţiar sau profesor, cu excepția secretarului comisiei, care poate avea gradul didactic de asi stent
universitar.
5.3.3. Preşedintele comisiei va avea gradul didactic de minimum lector, iar secretarul comisiei poate fi
asistent universitar și are atribuţii numai de administrare a documentelor.
5.3.4. Membrii comisiei de evaluare trebuie să aibă formarea ințială în domeniul Limbă și literatură
(specializarea limba și literatura română A sau B), experiență în predarea limbii române ca limbă
străină și doctorat în domeniul Filologie.
5.3.5. Comisia de soluționare a contestaţiilor este formată din dou ă cadre didactice cu competențe în
predarea și evaluarea cunoştinţelor de limba română și minimum cu gradul didactic de lector.
5.3.6. Comisia de evaluare pentru examenul de finalizare a programului pregătitor de limbă română
pentru cetățenii străini se stabilește prin decizia rectorului, la propunerea Consiliului facultății şi este
aprobată de către Senatul UPIT.
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5.3.7. Examenul de absolvire al studenţilor din anul pregătitor va consta în două probe, după cum
urmează:
a) proba 1 - Examen scris pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de limbă
română şi din limbaje de specialitate (pentru absolvenţii de an pregătitor care vizează să parcurgă
în România studii de licenţă, de master, de doctorat sau de specializare) şi de limbă română (pentru
absolvenţii de an pregătitor care vizează să parcurgă în România studii liceale). Acesta va fi
conceput avându-se în vedere, cel puţin, nivelul B1 din CECR;
b) proba 2 - Prezentarea şi susţinerea proiectului de absolvire ce va conţine: un Curriculum-vitae
al absolventului în format Europass (în limba română), un eseu cu teme de Cultură şi civilizaţie
(compararea elementelor ce ţin de cultură şi civilizaţie românească cu cele din cultura de
provenienţă a studenţilor străini) – pentru absolvenţii de an pregătitor care vizează să parcurgă în
România studii liceale, de licenţă, de master, de doctorat sau de specializare;
5.3.8. Temele pentru redactarea eseului vor fi stabilite şi aduse la cunoştinţa studenților cu cel puţin 6
luni înainte examenului de finalizare studii.
5.3.9. La susţinerea examenului de absolvire, studenţii vor primi două note:
a) o notă care să reflecte evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de limbă română
şi de limbaje de specialitate, în urma examenului scris (minimum nivelul B1 conform CECR);
b) o notă care să reflecte valoarea, modul de prezentare a proiectului de absolvire, precum şi
cuantificarea răspunsurilor la întrebările care vor fi adresate de comisie, pornind de la tematica
proiectului.
5.3.10. Examenul de absolvire este promovat dacă media aritmetică a celor două note este de cel
puţin 6.00, în condiţiile în care fiecare dintre cele două note de mai sus este de cel puţin 5.00. Cele
două note sunt medii aritmetice (cu două zecimale, fără rotunjire) ale notelor, numere întregi de la 1 la
10, acordate de membrii comisiei de examen de absolvire.
5.3.11. La aprecierea corectă a conţinutului probei scrise trebuie să se aibă în vedere corectitudinea şi
logica rezolvării itemilor, calitatea abilităţii de exprimare în scris, nivelul ştiinţific şi logica
argumentelor.
5.3.12. La aprecierea corectă a răspunsurilor la proba orală trebuie să se aibă în vedere corectitudinea
exprimării în limba română, nivelul prezentării şi răspunsurile la întrebări, prezentarea logică a
structurii eseului şi a argumentelor, abilităţile de comunicare, capacitatea de evidenţiere a
coordonatelor esenţiale ale proiectului, originalitatea abordării problemelor propuse prin temă.
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5.3.13. Documentarea şi elaborarea proiectului de absolvire se fac sub îndrumarea unui conducător
ştiinţific, ales de către student dintre profesorii care au predat la grupa din care acesta a făcut parte.
5.3.14. Secretariatul facultăţii va informa candidaţii despre perioada de susţinere a examenului de
absolvire şi despre tematica portofoliului.
5.3.15. (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultăţii (admis/respins), în
termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.
(2) Eventualele contestaţii privind examenul scris se depun la secretariatul facultăţii unde
absolventul susţine examenul de finalizare a studiilor, în termen de 24 de ore de la
comunicarea/afişarea rezultatelor.
(3) Contestaţiile se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii
acestora.
5.3.16. Candidaţii care nu au promovat examenul de absolvire a studiilor organizat pot repeta examenul
într-o sesiune ulterioară organizată de facultate, cu o altă grupă.
5.3.17. În termen de 24 de ore de la încheierea examenelor de finalizare a studiilor, comisiile de
examen vor depune toată documentaţia privind rezultatele examenelor la secretariatul facultăţii.

5.4. Eliberarea certificatelor
5.4.1. Certificatele pentru absolvenţii de la Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni
străini, care au promovat examenul de absolvire a studiilor, se eliberează în conformitate cu normele
în vigoare.
5.4.2. Până la eliberarea certificatelor, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

6. RESPONSABILITĂŢI
5.1 Decanul şi Directorul de departament sunt responsabili pentru implementarea prezentei proceduri.
5.2. Directorul de departament care gestionează Programul pregătitor de limbă română pentru cetăţeni
străini este responsabil pentru asigurarea condiţiilor şi urmărirea aplicării procedurii la nivelul
departamentului.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1. Prezenta procedură se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente
anului universitar 2017-2018.
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7.2. Prezenta procedură va fi adusă la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la avizierul facultăţii,
precum şi pe pagina web a FSESSP.
7.3. Prezenta procedură a fost prezentată şi aprobată în şedinţa Consiliului Facultății de Științe ale
Educației, Științe Sociale și Psihologie în data de 21.11.2017.

