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Afișat, 31.07.2020   

 

În atenţia studenţilor înmatriculaţi în anul terminal 

(anul IV/prelungire de școlaritate/Drept/ IF/IFR 2019-2020) 

care se vor prezenta la examenul de licenţă 

 din 9-10 septembrie 2020 

 

1. În vederea prezentării la examenul de licenţă, studenţii anului terminal trebuie să 

promoveze în prealabil testul de competenţă lingvistică organizat de Facultatea de 

Drept a Universităţii de Vest din Timişoara. 

2. Testul de competenţă lingvistică se desfăşoară online după cum urmează: 

Sesiunea II - 08.09.2020, conform programării afișate pe platforma  

elearning.e-uvt.ro. 
 

3. Pot fi scutiți de proba de examen de certificare a competenței lingvistice de 

specialitate studenții facultății care sunt titularii unui certificat internațional de 

competentă lingvistică în limba engleză, franceză sau germană de nivel C1 sau C2 

ori echivalent (spre exemplu, pentru limba germană, Deutsche Sprachdiplom 

KMK Stufe II sau bacalaureatul german), precum și studenții facultății care au 

participat la concursuri internaționale de procese simulate care au inclus o etapă 

de pledoarii orale în una din limbile străine menționate. 

 

4. Cererea de echivalare a certificatului de competentă lingvistică de specialitate și 

de aprobare a scutirii de examen se depune online la secretariatul facultății 

(claudia.nemes@e-uvt.ro) până cel târziu luni, 06.09.2020, ora 14:00 și va fi 

însoțită de documentele doveditoare. Cererile vor fi soluționate de unul dintre 

membrii colectivului de limbi străine, desemnat de decanul facultății. Rezultatul 

evaluării va fi afișat pe elearning.e-uvt.ro  în data de 07.09.2020, ora 12:00. 

  

5. Taxa de examinare, în valoare de 20 lei, este obligatorie pentru toți studenții 

care vor participa la sesiunea de examinare online. Taxa poate fi achitată online, 

https://www.uvt.ro/upload/pdf/plata-online-complet.pdf, sau, în mod excepțional, 

la sediul facultății. Un email de confirmare a plații, dacă aceasta nu a fost efectuată 

prin StudentWeb, trebuie transmis către secretariatul facultății (claudia.nemes@e-

uvt.ro), având atașată dovada plății (O.P.) până în data de 07.09.2020, ora 14:00. 

Studenții pot trimite cererile de echivalare și/sau dovada plății taxei de examinare 

doar de pe adresele instituționale, @e-uvt.ro. 
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6. Testul de competenţă lingvistică se va desfăşura online pe platforma 

https://elearning.e-uvt.ro/#.  Studenții vor fi înrolați automat în data de 

07.09.2020, în intervalul orar 16:00-20:00, la disciplina „Licență. Test de 

competență lingvistică. Engleză, franceză, germană”, unde vor accesa toate 

înformațiile tehnice detaliate cu privire la modul de desfășurare al examenului. 

Dacă ați îndeplinit condițiile de mai sus și nu ați fost înrolat în sistem până la ora 

20:00, vă rugăm să ne anunțați urgent la adresa de email claudia.nemes@e-uvt.ro. 

  

7. Din punct de vedere tehnic, aveți nevoie de un calculator desktop/ laptop / tabletă 

/ telefon compatibile cu platforma de elearning și suita google, dotat cu cameră 

video și conectat la o rețea de internet stabilă, care să vă asigure traficul necesar 

de date. Vă recomandăm să vă verificați din timp echipamentele și conexiunea de 

internet, dumneavoastră fiind responsabili pentru buna funcționare a acestora. 

 

8. Identificarea participanților la examen se face numai prin videoconferință în baza 

actului de identitate și / sau carnetului de student. Logarea în videoconferință este 

obligatorie și se realizează doar cu adresele instituționale @e-uvt.ro. Linkurile 

videoconferințelor vor fi disponibile pe elearning@e-uvt.ro, disciplina „Licență. 

Test de competență lingvistică. Engleză, franceză, germană”, din 07.09.20020, ora 

20:00. 

 

DECANATUL 
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