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PROGRAMARE TEST LINGVISTIC 
 

 
 
 

Testul de limbă din cadrul selecției Erasmus+ 2022/2023 SESIUNEA IUNIE 

2022 pentru mobilități de studii în anul academic 2022-2023, semestrul II va 

avea loc în data de 27.06.2022 la ora 10:00 pe platforma online.ase.ro. 
 

Testul va fi disponibil pe cele cinci spații lingvistice în data susținerii doar 

candidaților care au optat pentru această evaluare și au îndeplinit criteriile de 

eligibilitate (dosar de candidatură complet, opțiuni valide. Criteriile: integralist, 

medie academică minim 7,00 vor fi verificate la finalul sesiunii de reexaminare 

aferente anului academic curent). 
 
 

 

1. PLATFORMA: S-au creat disciplinele pe platforma online.ase.ro pe cele 

cinci spatii lingvistice, iar studenții participanți au fost adăugați astăzi. Testele 

apar pe platformă sub formă de disciplină: 

a) Erasmus Test ENGLEZA 

b) Erasmus Test FRANCEZA 

c) Erasmus Test GERMANA 

d) Erasmus Test ITALIANA 

e) Erasmus Test SPANIOLA 

Nu aveți nevoie de coduri de acces, fiecare dintre dvs va fi înregistrat direct 

doar la testul aferent limbii pentru care ați optat. 

 

2. SUPRAVEGHERE: Au fost create 2 sesiuni Zoom astfel: 

- 1 pentru limba engleză 

- 1 pentru limbile franceză, germană, italiană și spaniolă 

 

La ora 9:30 vom începe identificarea participanților așa că vă 

rugăm să vă conectați pe platforma Zoom prin intermediul linkului transmis 

prin email.  

Vă rugăm să aveți pregătită legitimația de student sau cartea de identitate. 
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Examenul va fi monitorizat audio și video de către Biroul Erasmus+ și de 

către cadrele didactice care vor putea răspunde în timp real la eventualele 

întrebări ale dvs. 

Nu sunt acceptate dicționare și materiale lingvistice suport. 
 
 

 
3. SUBIECTELE: Vor deveni accesibile începând cu ora 10.00 AM. Nu există 

sesiuni ulterioare de susținere a testului. 
 
 

 
4. TIMPUL DE EXAMEN: testul se va desfășura în intervalul 10.00 - 12.00. 

După ora 12.00 nu se mai primesc rezolvări. În cazul în care întâmpinați o 

eroare de transmitere a rezolvării pe platformă, ne veți anunța în timp real pe 

Zoom și în funcție de situație, va fi posibilă trimiterea acestora la adresa de e- 

mail: erasmus@ase.ro împreună cu dovada încercării nereușite de urcare pe 

platformă. 
 

 

5. BAREM: se afișează împreună cu cheia de răspuns la aprox. 2 h de la 

finalizarea testului, de către Biroul Erasmus+ pe site-ul international.ase.ro. 
 
 
 

6. DATELE DE LOGARE ZOOM: 

Au fost transmise pe email fiecărui student. Vă rugăm să folosiți linkul 

primit de la erasmus@ase.ro. 
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