
 

 

 

 

Regulament de organizare a cursurilor de limba germană 
 

 

 

Institutul de Studii Germane (IDLF) organizează anual cursuri de limba germană la toate 

nivelurile. Cursurile se adresează în primul rând studenților liniei germane a UBB, nefiind 

însă excluși studenții celorlalte linii de studiu. În cazul în care rămân locuri pot fi acceptați și 

studenți de la alte universități.  

Cursurile au loc odată/de două ori pe săptămână, în funcție de disponibilități și de opțiunea 

studenților. Locul de desfășurare este Institutul de Studii Germane, Str. I. C. Brătianu 22, Sala 

Adenauer (Etajul 1) și Sala seminar (parter). 

 

Studenții plătesc o taxă anuală, cuantumul este propus de IDLF și aprobat de Senatul UBB. 

Studenții care au cunoștințe de limba germană sunt rugați să se prezinte la un test de evaluare 

a cunoștințelor, în funcție de care vor fi repartizați pe nivele de studiu. Înscrierile se fac la 

începutul semestrului 1. Studenții care nu au mai făcut cursuri de limba germană nu dau test 

de încadrare. 

În grupele în care se eliberează locuri, se mai pot face înscrieri la începutul semestrului al 2-

lea. 

 

Studenții vor primit de la profesori un suport de curs, pe care sunt rugați să îl multiplice 

pentru uzul propriu. 

Profesorii vor face prezența la curs. Numărul maxim de absențe pe semestru este de 2.  

 

În primele două săptămâni după începerea cursurilor se acceptă transferuri între grupe cu 

același nivel de limbă. Începând cu săptămâna a 3-a nu se mai acceptă transferuri între grupe. 

Studenții care doresc să se transfere în altă grupă în intervalul menționat mai sus sunt rugați 

să facă o cerere scrisă în acest sens, pe care să o predea profesorului grupei în care doresc să 

se transfere. 

 



La finalul cursului, studenții sunt rugați să evalueze cursul, în scris, pe formulare anonime. 

Cursul semestrial se finalizează cu un test scris de verificare a cunoștințelor. Studenții vor 

primi atestate de participare, pe care va fi precizat nivelul cursului urmat (conform Cadrului 

European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine). 

Studenții care au dat testul final și care doresc să continue cursul, nu vor mai da test de 

încadrare (de evaluare a cunoștințelor) în semestrul/anul următor. 

 


