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I. PRELIMINARII
Programa pentru examenul de admitere la doctorat la limba străină presupune
cunoașterea de către candidați a unei limbi străine aplicate în domeniul specializării lor în baza
competențelor obținute în cadrul studiilor anterioare care să corespundă nivelului B2 și C1 al
cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Aceasta include aplicarea și utilizarea
autonomă a competențelor de pronunție, vocabular și gramatică și a deprinderilor de audiere,
vorbire, citire și scriere. Candidatul trebuie să poată rezuma un text de specialitate, să facă
traduceri din limba maternă în limba străină și vice-versa, să scrie un eseu bine argumentat.
II. OBIECTIVELE GENERALE/STANDARD ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoaștere și înțelegere candidatul trebuie:
 să identifice structurile logico-semantice ale mesajului;
 să distingă modalități de exprimare: relatarea, descrierea, comentariul;
 să expună argumentativ opinia personală;
La nivel de aplicare:
 să discearnă informația cheie și detaliile specifice dintr-un text scris;
 să rezume un text de specialitate citit;
 să respecte ordinea cronologică a evenimentelor, ideilor, stilul autorului (rezumat,
sinteză);
La nivel de integrare:
 să exprime atitudini față de anumite evenimente, probleme;
 să facă traduceri din limba maternă în limba străină și viceversa;
 să scrie un eseu care dezvoltă o argumentare în mod logic și eficace.
III. CONȚINUTUL LINGVISTIC ȘI TEMATIC AL DISCIPLINEI
Inițiere lingvistică
 fonetică corectivă;
 norme ortoepice și ortografice;
 cazuri dificile de ortografiere;
Lexic
 lexic de ordin uzual,
 lexic de specialitate, investigație, publicistic;
 termeni de specialitate;
Morfosintaxa
 sistematizarea materialului gramatical studiat prin exersare aplicativă;
 studierea frazei, tipuri de fraza, topica, elipsa;
 mijloace de exprimare a raporturilor logice în frază.
Conținut tematic
1. Introducere în administrarea publică. Noțiunea de autoritate și putere.
2. Actorii administrației publice.
3. Tipuri de guvernare. Separarea puterilor.

4. Autorități publice centrale.
5. Autorități publice locale.
6. Agenții guvernamentale.
7. Servicii publice.
8. Bugetul național.
9. Managementul resurselor umane.
10. Reforma serviciului public.
11. Guvernare electronică.
12. parteneriate publice și private.
IV. EVALUAREA DISCIPLINEI
Cerințele pentru examen
Proba de evaluare pentru examenul de admitere la doctorat la limba străină va include
următoarele sarcini:
1. Citirea unui text de specialitate în limba străină studiată și rezumarea acestuia (200
cuvinte).
2. Traducerea în scris din limba maternă în limba străină a unui fragment dintr-un text de
specialitate (500 cuvinte).
3. Scrierea unui eseu referitor la tema posibilei cercetări științifice (300 cuvinte).
Durata examenului este de 2 ore astronomice (120 minute).
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