
Dovada competențelor lingvistice pentru candidații la concursul de admitere 
în învățământul universitar de masterat al UPB 

 
Sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020 

 
 
Candidații care doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru un program de masterat care se 
desfășoară într-una din limbile de largă circulație internațională: engleză, franceză sau germană, 
trebuie să facă dovada, conform legii și regulamentului de admitere, că posedă cunoștințele lingvistice 
necesare. 
Pot participa la concursul de admitere pentru aceste programe candidații care îndeplinesc una din 
următoarele condiții: 

• Posedă un certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim 
B2); certificatul se încarcă în platforma online de înscriere; 

• Sunt absolvenți ai unui program de studii de licență sau masterat în respectiva limbă de 
predare; 

• Disciplina de tip limbă străină pentru respectiva limbă de predare promovată în anul I de 
studii de licență cu media cel puțin 8,00; 

• Susțin testul on-line UPB de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (în 
cazul în care nu se încadrează în una din cele 3 condiții anterioare) și obțin calificativul 
PROMOVAT. 

 
Instrucțiuni pentru susținerea testului on-line UPB de competențe lingvistice 

A – Înscriere 

Testele on-line se vor susține astfel: 

• Pe data de 3 iulie 2020 – pentru sesiunea iulie 2020, 

• Pe data de 4 septembrie 2020 – pentru sesiunea septembrie 2020. 

Pentru a putea susține testul, candidații trebuie să se înscrie prin transmiterea unui e-mail la adresa 
testmaster.limbastraina@upb.ro. 
 
Pentru testul din 3 iulie 2020 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 1 iulie 2020 
ora 14:00. 
Pentru testul din 4 septembrie 2020 e-mail-ul de înscriere trebuie transmis până cel târziu pe 2 
septembrie 2020 ora 14:00. 

E-mail-ul trebuie transmis de pe aceeași adresa de e-mail pe care candidatul a utilizat-o sau o va 
utiliza în cadrul procesului de înscriere la concurs de pe pagina http://admitere.pub.ro/. 
 
E-mail-ul trebuie să conțină următoarele date: 

• NUME, Prenume și inițiala tatălui candidatului; 
• Cod Numeric Personal (CNP) sau, pentru candidații care nu au CNP, seria și numărul 

pașaportului; 
• Limba străină la care candidatul dorește să susțină testul on-line UPB. 

E-mail-urile care nu conțin toate datele specificate anterior nu vor fi luate în considerare, iar 
candidații nu vor putea susține testul on-line UPB. 
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B – Obținere date acces 

În urma transmiterii e-mail-ului cu toate datele specificate anterior, candidatul va primi ca răspuns 
un e-mail de la adresa testmaster.limbastraina@upb.ro. Acesta va conține următoarele 
informații necesare pentru susținerea testului on-line: 

Link accesare platformă test on-line; 

User și parolă necesare pentru accesarea testului. 

 

C – Susținerea testului de competențe lingvistice 

Candidatul accesează platforma în care va susține testul on-line UPB folosind datele de la 
punctul anterior. 

Testul conține 3 subiecte totalizând 100 pct. Tiparul subiectelor este prezentat la finalul acestui 
document. Pentru calificativul PROMOVAT candidații trebuie să obțină minim 50 pct. 

În ambele date (3.07 și 4.09): 

• Testul pentru limba engleză începe la ora 10:00 

• Testul pentru limba germană începe la ora 12:00 

• Testul pentru limba franceză începe la ora 14:00 
 

D – Primire rezultate 
În urma susținerii testului on-line UPB candidatul va primi ca răspuns un e-mail de la adresa 
testmaster.limbastraina@upb.ro în care va fi declarat PROMOVAT sau NEPROMOVAT. Informațiile 
despre candidații promovați vor fi centralizate automat la nivelul UPB, deci candidatul nu va trebui să 
încarce certificatul în platformă. 
 
Pentru orice întrebare sau problemă de comunicare trimiteți un e-mail pe adresa 
testmaster.limbastraina@upb.ro cu subiectul INTREBARE. 
 
 

TIPARE SUBIECTE 
 

MODEL - ENGLISH TEST – UPB – MASTER  
 

Total test time – 100 minutes 
 
 

Question 1: Read the following quote: “ ….. (quote here) ….. “ and solve the two test tasks below: 
1.A. Explain - in your own words - the meaning of this quote. Write min.75 words – max. 100 words. 
1.B. Express your opinion, agreement/disagreement etc. about it; provide arguments and/or 
examples in support of your ideas. Write min.75 words – max. 100 words 
 
Grading criteria Q1 (max. 30 points): task fulfilment – max. 15 points; organization, clarity, 
coherence of the text – max. 8 points; language: accuracy, lexical range and complexity – max. 7 
points 
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Question 2: Write a text based on the following topic: … (proposed topic here) … . Provide arguments 
in support of your ideas. Write min. 200 – max. 250 words. 
 
Grading criteria Q1 (max. 30 points): task fulfilment– max. 15 points; organization, clarity, coherence 
of the text – max. 8 points; language: accuracy, lexical range and complexity – max. 7 points 
 
 
Question 3: Read the following text … (text here) … and solve the two tasks below: 
3.A. Extract the main ideas in the text in a summary of min. 75 words – max. 100 words. 
3.B.  Express your opinion, agreement/disagreement etc. about it, providing arguments in support of 
your ideas. Write min. 150 words – max. 175 words 
 
Grading criteria Q1 (max. 40 points): task fulfilment – max. 20 points; organization, clarity, 
coherence of the text – max.12 points; language: accuracy, lexical range and complexity – max. 8 
points 
 
 
 

Format du test de langue française NIVEAU MASTER 
DURÉE – 100 minutes 

 
 
1. Exercice 1 - Compréhension écrite                                                    30  points 
Vous lisez cet article sur Internet 
                     [  texte article ] 
Répondez aux questions suivantes: 
 
                        [  questions ] 
(Critères de notation : Respect de la consigne 3 pts, Capacité à dégager les informations pertinentes 
10 pts, Cohérence et cohésion7 pts, Compétence lexicale et grammaticale 10 pts) 
 
2. Exercice 2 - Production écrite                                                               30 points 
En partant de la citation suivante ……. rédigez un essai argumenté sur le thème ….. 150 mots 
minimum 
 
 
(Critères de notation : Respect de la consigne 3 pts, Capacité à argumenter 9 pts, Cohérence et 
cohésion 9 pts, Compétence lexicale et grammaticale 9 pts) 
 
3. Exercice 3  - Production écrite                                                             40 points 
Rédigez un essai pour répondre à la situation présentée dans la contrainte- 160 mots minimum 
(Critères de notation : Respect de la consigne 3 pts, Capacité à présenter des faits 9 pts, Capacité à 
exprimer sa pensée 9 pts, Cohérence et cohésion 9pts , Compétence lexicale et grammaticale 10 pts) 
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MODELL – Deutsche Sprache – UPB 
 

Prüfungsdauer – 100 Minuten 
 

 
 
Aufgabe 1: Lesen Sie folgendes Zitat: „…(Zitat hier)…“ und schreiben Sie einen kurzen 
Aufsatz zu diesem Thema! (Min. 75 Wörter – Max. 100 Wörter) 
 
Evaluation von Aufgabe 1 (Max. 30 Punkte): Erfüllung der Aufgabe 1 – Max. 15 Punkte; 
Textebene: Gliederung, Klarheit und Kohärenz des Textes – Max. 8 Punkte; Sprachliche 
Ebene: sprachliche Richtigkeit, Wortstellung, lexikalische und stilistische Adäquatheit  – 
Max. 7 Punkte 
 
 
Aufgabe 2: Schreiben Sie einen Text zu folgendem Thema: „...(vorgeschlagenes Thema 
hier)….“ und argumentieren Sie, indem Sie sich darauf beziehen! (Min. 150 Wörter – Max. 
200 Wörter) 
 
Evaluation von Aufgabe 2 (Max. 40 Punkte): Erfüllung der Aufgabe 2 – Max. 15 Punkte; 
Textebene: Gliederung, Klarheit und Kohärenz des Textes – Max. 15 Punkte; Sprachliche 
Ebene: sprachliche Richtigkeit, Wortstellung, lexikalische und stilistische Adäquatheit  – 
Max. 10 Punkte 
 
Aufgabe 3: Lesen Sie folgenden Text und fassen Sie ihn zusammen, indem Sie die 
Hauptinformationen des Textes anders formulieren: „… (populärwissenschaftlicher Text hier) 
…“ (Min. 100 Wörter – Max. 150 Wörter) 
 
 
Evaluation von Aufgabe 3 (Max. 30 Punkte): Erfüllung der Aufgabe 3 – Max. 15 Punkte; 
Textebene: Gliederung, Klarheit und Kohärenz des Textes – Max. 8 Punkte; Sprachliche 
Ebene: sprachliche Richtigkeit, Wortstellung, lexikalische und stilistische Adäquatheit  – 
Max. 7 Punkte 
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