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Afișat,12.04.2022 

În atenţia studenţilor înmatriculaţi în anul terminal 

(anul IV/prelungire de școlaritate, specializarea Drept IF/IFR) 

care se vor prezenta la examenul de licenţă 

 din 12-13 iulie / 8-9 septembrie 2022 

 

1. Studenții care au promovat pe parcursul studiilor universitare de licență patru 

semestre ale aceleiași limbi străine nu trebuie să prezinte un certificat de 

competență lingvistică și nu trebuie să susțină în prealabil testul de competenţă 

lingvistică organizat de Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara. 
 

2. Sudenţii anului terminal care nu au promovat pe parcursul studiilor universitare de 

licență patru semestre ale aceleiași limbi străine trebuie să susțină în prealabil 

testul de competenţă lingvistică organizat de Facultatea de Drept a Universităţii 

de Vest din Timişoara. 
 

3. Conform regulamentului, 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.  

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

aprobare a scutirii de examen se depune online la Infocentrul facultății 

(claudia.nemes@e-uvt.ro) până cel târziu 05.05.2022 și va fi însoțită de 

documentele doveditoare. Cererile vor fi soluționate de unul dintre membrii 

colectivului de limbi străine, desemnat de decanul facultății.  
 

4. Testul de competenţă lingvistică (limba engleză/franceză/germană se 

desfăşoară după cum urmează:  

- Sesiunea I -09.05.2022, ora 9,00.                                     

- Sesiunea a II-a -05.07.2022, ora 9,00.                                               
 

5. Studenţii se vor prezenta la Testul de competenţă lingvistică pe bază de cerere - 

însoţită de copia chitanţei de plată a taxei (20 lei). Pentru sesiunea I, cererile se 

depun online la Infocentrul Facultății de Drept (claudia.nemes@e-uvt.ro) până cel 

târziu 05.05.2022. 

Decanatul 
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