DESCRIPTIV GENERAL SELECłIE CANDIDAłI
BURSE ERASMUS

SelecŃia pentru mobilităŃi de studiu Erasmus se face Ńinându-se cont de
următoarele criterii: rezultatele la un test eliminatoriu de competenŃă
lingvistică la limba Ńării în care doreşte să studieze candidatul, la care se
adaugă şi o probă de retroversiune în limba respectivă; capacitatea acestuia
de a-şi expune în faŃa unei comisii formate din membri ai Consiliului de
Cooperare şi RelaŃii al UniversităŃii Tehnice de ConstrucŃii Bucureşti în mod
clar şi coerent motivaŃia pentru obŃinerea respectivei mobilităŃi; rezultatele
şcolare obŃinute până la momentul interviului cu comisia susmenŃionată; a
treia limbă străină pentru care candidatul a optat la începutul anul I.

Testul de competenŃă lingvistică şi de retroversiune
Testul are ca scop evaluarea competenŃelor lingvistice ale candidaŃilor, precum şi
capacitatea acestora de a efectua o retroversiune în limba Ńării unde doresc să
studieze. Acesta va fi alcătuit deci din 5 părŃi:
ÎnŃelegere orală – candidaŃii trebuie să arate înŃelegerea unuia sau mai multe
documente sonore autentice (jurnal radio, interviu, reportaj radio etc.) răspunzând la
întrebări sau completând informaŃii lipsă referitoare la respectivul document.
ÎnŃelegere scrisă – la această probă li se va cere participanŃilor să alcătuiască
răspunsuri la întrbări ce verifică înŃelegerea unui document autentic (articol de presă
etc.). Răspunsurile trebuie să fie corecte nu numai din punctul de vedere al adecvării
la întrebări, dar şi din punctul de vedere al corectitudinii lingvistice (coerenŃă, claritate,
structuri gramaticale, structuri ale frazei, ortografie etc.)
Exprimare scrisă – candidaŃii vor redacta un text argumentativ sau de altă natură de
aproximativ 20 de rânduri, cu scopul de a-şi demonstra capacitatea de a produce un
text coerent, bine organizat din punctul de vedere al conŃinutului şi al formei (adecvare
la cerinŃa de redactare, argumente bine articulate şi susŃinute, idei clare înlănŃuite
logic, bine marcate din punct de vedere grafic etc.)
Exprimare orală – participanŃii vor trebui să îşi dovedească nivelul de competenŃă
luând parte la un joc de roluri care le va propune diverse situaŃii de comunicare. Va fi
notată capacitatea de a produce un discurs oral coerent şi corect din punct de vedere
al limbii străine respective (uşurinŃa de a-şi comunica ideile cu precizie, de a utiliza
structuri gramaticale corecte, pronunŃia etc.).
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Retroversiune – candidaŃii vor efectua retroversiunea unui text de popularizare a
ştiinŃei de aproximativ 1500-2000 de semne. La această probă este permisă utilizarea
dicŃionarelor. Va fi notată capacitatea studenŃilor de a transpune textul de plecare în
limba străină urmărindu-se: corectitudinea gramaticală, coerenŃa textuală, respectarea
formei şi conŃinutului textului de plecare etc.

Interviul cu comisia CCR
În decursul interviului candidaŃii trebuie să-şi expună clar şi coerent motivaŃia de a
studia într-o universitate parteneră şi să explice în ce mod consideră că etapa
mobilităŃii le este utilă în viitoarea carieră. De asemenea, ei trebuie să facă dovada
unei alegeri în cunoştinŃă de cauză a uneia sau alteia dintre universităŃile partenere.
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