
  

Probele  examenului  de  doctorat 

la limba straină 

  

1. Traducerea în scris, cu ajutorul dicŃionarului, din limba străină în limba 

maternă, a unui text autentic din domeniul de specialitate al candidatului în 

volum de  2 000 semne tipografice.  

Timp rezervat pentru pregătire: 45 min.  

 

2. Citirea în limba străină a unui text ştiinŃifico-popular  în volum de 1200-

1500 semne tipografice si  expunerea rezumativă a conŃinutului acestuia.  

Timp rezervat pentru pregătire: 10-15 min.  

 

3. ÎntreŃinerea unei conversaŃii în limba straină  pe marginea subiectelor de 

mai jos :  

 

• Republica Moldova, stat independent. Probleme politice şi economice.  

• Oraşul Chişinău -  centru politic, economic şi cultural.  

• Academia de StiinŃe a Republicii Moldova. 

• Universitatea Tehnică din Moldova (facultatea, laboratorul, etc.). 

• ViaŃa şi activitatea unui savant din tară.  

• ViaŃa şi activitatea unui savant de peste hotare. 

• Teza de doctor : justificarea alegerii subiectului ;  

                            formularea obiectivelor proiectului ştiinŃific ; 

                           explicarea importanŃei cercetării în curs.  

• Despre o conferinta stiintifică, simpozion, seminar. 

• Anglia, FranŃa, Germania, Spania. 

• Londra, Paris, Berlin, Madrid.  
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