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PROGRAMA DE LICENŢĂ 
 

Notă: Examenul de licenţă cuprinde atât o probă scrisă, cât şi o probă orală, de verificare a 
aptitudinilor de interpretare consecutivă la cele doua limbi străine studiate. 

 
A. Proba scrisă de limba engleză 

 
I. Secţiunea de limba engleză contemporană (Language in use) 

• Morfologia limbii engleze (categorii verbale – valorile timpurilor şi ale verbelor modale) 
• Sintaxa I (sintaxa propoziţiei: tipurile şi structura propoziţiei, structura argumentală a 

verbului (argument extern, argument intern), subcategorizarea verbului: verbe tranzitive, 
intranzitive (inergative), verbe ergative (inacuzative), verbele «middle», verbele reflexive, 
verbele cu dublu obiect, subiectul şi obiectul în limba engleză, formarea pasivului; 
elementele adjuncte la subiect și la obiect («small clauses»), circumstanţialele de mod, 
timp, loc, concesie, cauză, scop. 

• Sintaxa II (sintaxa frazei): negația în limba engleză, interogaţia, complementarea cu 
THAT, complementarea cu infinitivul, construcţii cu -ING, construcții participiale, 
propziţiile subordonate şi tipurile lor, propoziţiile circumstanţiale. 

• Relaţii semantice – sinonimie, antonimie. 
 

II. Secţiunea de traducere şi retroversiune 
• Se are în vedere capacitatea de a traduce corect şi adecvat din punct de vedere stilistic un 

text neliterar ce pune probleme de interpretare corectă a mesajului. 
• Se cere retroversiunea unui text din limba română, cu probleme de vocabular, gramatică 

(concordanţa timpurilor), formulare adecvată şi coerentă în limba engleză şi în consonanţă 
cu registrul şi stilul corespunzător din limba–sursă în limba–ţintă. 
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B. Proba orală 
Se va susţine la cele două limbi străine studiate, din limba străină în limba română, şi va consta 
din redarea în limba–ţintă, pe baza unor notiţe proprii, a unor discursuri de 3,5-4,5 minute după 
ascultarea acestora în limba–sursă. 
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