Ministerul Educaţiei și Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

EXAMENUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ
Pentru înscrierea la studiile doctorale
7-8 septembrie 2020
Pentru înscrierea la examenul de competență lingvistică în cadrul Centrului de
Limbi Străine, candidații vor completa o cerere-tip și o vor trimite la adresa de email:
Centru.limbistraine@ulbsibiu.ro


Candidații care transmit cereri până în data de 3 septembrie 2020,
vor primi un email de confirmare în data de 4 septembrie 2020 și vor
susține testarea în data de 7 septembrie 2020.



Candidații care transmit cereri în intervalul 4-6 septembrie 2020 vor
fi programați pentru testarea din 8 septembrie 2020.

Taxa de examinare și eliberare a certificatului de competență lingvistică se va achita prin virament
bancar, în contul ULBS: RO98TREZ57620F330500XXXX, TREZORERIA SIBIU, COD FISCAL 4480173,
cu mențiunea „Centrul de Limbi Străine”. Dovada plății se va transmite pe adresa de email a Facultății de
Litere și Arte, centru.limbistraine@ulbsibiu.ro , până la data de 8 septembrie 2020.
Cuantumul taxei este de 100 de lei pentru absolvenții ULBS și de 200 de lei pentru persoanele fizice din
afara ULBS, conform Hotărârii Senatului ULBS din 27.03.2020.
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Ministerul Educaţiei și Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

ANEXA 1

CERERE

În atenția Conducerii Facultății de Litere și Arte a Universității Lucian Blaga din Sibiu

Subsemnatul / subsemnata _________________________________________ (numele complet,
data nașterii și ocupația) vă rog să aprobați susținerea testării în vederea obținerii certificatului de
competență lingvistică pentru limba _________________ (română / engleză / franceză / germană).
Menționez faptul că documentul este necesar pentru _____________________________________
(admitere / angajare / promovare / alte competiții și concursuri naționale sau internaționale).
Vă

adresez

rugămintea

ca

programarea

testării

sa

îmi

fie

comunicată

la

________________________________________________ (solicitantul va menționa în mod
obligatoriu datele de contact: adresă email și opțional telefon).
Vă mulțumesc.

Semnătura

Data
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