
STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ  

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ 

FILOLOGIE, ENGLEZĂ B 
 

 

FORMA DE EXAMINARE: examen scris 

DURATA EXAMENULUI: 3 ore 

Examenul de licenţă constă din trei componente: structura limbii, literatură şi cultură 

şi practica limbii.  

 

1. STRUCTURA LIMBII  

Module (se va alege un modul din cele cinci) 

(i) Fonetică şi fonologie + Timp, aspect, modalitate 

(ii) Pragmatică + Sintaxă I 

(iii) Pragmatică + Sintaxă II 

(iv) Morfologie derivaṭională + Sintaxă II 

(v) Timp, aspect, modalitate + Sintaxă I 

 

Număr de discipline/modul:                         2 

Număr de teme/disciplină:            3 

Formatul bibliografiei:                                 electronic 

 

Tipuri de exerciṭii 

(i) Transcrieṭi fonetic … 

(ii) Ilustraṭi …  

(iii) Identificaṭi … 

(iv) Care dintre afirmaṭiile următoare sunt adevărate/false? Argumentaṭi răspunsul dat. 

(v) Explicaṭi diferenṭele dintre … 

 

2. LITERATURĂ ŞI CULTURĂ 

Se pun două întrebări scurte referitoare la un fragment dintr-un text din bibliografie: 

a) una referitoare la analiza pe text a acelui fragment  
b) una referitoare la încadrarea fragmentului (nu a autorului/operei) într-un context istoric, 

într-o mișcare artistică/de idei ori într-un stil cultural prin recunoașterea unor trăsături 

specifice acelei paradigme în textul de analizat. 



CE SE EVALUEAZĂ? 

a) capacitatea de a plasa fragmentul într-un context cultural și de a recunoaște trăsăturile 

categoriale ale textului; 

b) capacitatea de a oferi o lectură coerentă din punct de vedere logic a unui fragment 

literar; 

c) capacitatea de a folosi pertinent un vocabular profesionist, de expertiză literar-culturală 

în discuția unui text/subiect; 

d) capacitatea de a selecta elemente textuale relevante dintr-o perspectivă unitară asupra 

fragmentului și de a construi cu ajutorul acestora un argument ori o demonstrație; 

e) capacitatea de a folosi în mod nuanțat și precis o limbă engleză cultivată, specifică 

unui absolvent de filologie și unui specialist în domeniul lingvistic respectiv. 

3. PRACTICA LIMBII 

(i) Exerciṭii lexicale [sinonime, antonime, etc.] 

(ii) Traducere (En-Ro) – max. 10 rânduri 

(iii) Retroversiune (Ro-En) – max. 10 rânduri 
 


