
 

ANUL PREGĂTITOR ÎN LIMBA GERMANĂ  

LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRĂINE (FILS) 
 

Anul pregătitor are deja tradiție, a fost înființat în anul 

1995, în cadrul Universității Politehnica din București 

(UPB), la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS), 

cu sprijin german, pentru ca absolvenții de liceu 

interesați de studii tehnice, să poată studia inginerie în 

limba germană și să aibă astfel posibilitatea de a lucra 

la interfața cu nativii din spațiul de limbă germană. 

Conceptul este preluat de la Universitatea Tehnică din Darmstadt (Germania), este implementat prin 

Serviciul German de Schimb Academic (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) și oferă un 

program de 20 de ore pe  săptămână, care include lecții de bază (limbaj conversațional general), dar și 

limbaj de specialitate,  având ca scop să aducă studenții participanți de la nivelul zero la nivelul B2, cu 

accent pe lexicul  de specialitate utilizat, ulterior, pe parcursul studiilor de licență. 

Cursurile îmbină teoria cu practica, exercițiile sunt individuale sau de grup, iar jocurile didactice fixează 

vocabularul și dezvoltă abilitățile de utilizare independentă a limbii și cresc motivația intrinsecă a 

participanților. Orarul se desfășoară, în general, de luni până joi, iar în anumite zile de vineri sunt 

programate dialoguri cu absolvenți de-ai noștri, actualmente reprezentanți ai mediului de afaceri. 

Echipa de lectori este interdisciplinară, formată din trei cadre didactice de specialitate tehnică, economică, 

matematică și doi specialiști lingviști, incluzând lectorul nativ german,  reprezentant al DAAD în  UPB. 

Studiile anului pregătitor sunt finanțate integral (100%) de către UPB, pentru toți studenții care continuă 

apoi studiile în limba germană la UPB, aceasta fiind o condiție a finanțării. 

După un an de cursuri, în luna mai, studenții participanți dau un test admis/respins, toți admișii primind 

un loc de studii finanțat de la bugetul de stat în anul 1 la programul de studii în limba germană ales de 

ei. În cazuri justificate se permite susținerea unui al doilea test în luna septembrie. 

Avatajele studenților care fac anul pregătitor sunt: 

• Au acces după studii la segmentul de lux al pieței muncii pentru cunoscătorii limbii germane  

• Acces la numeroase locuri de muncă, diversificate, trendul fiind crescător 

• Vor avea salarii mult peste medie (cu 50-100% mai mari decât ale altor absolvenți UPB) 

• Studiile sunt finanțate integral 100% de UPB 

• Învață germană de la profesioniști printr-un concept modern interactiv 

• Pot alege dintre toate programele de studii în limba germană din UPB unde vor avea locul la 

buget asigurat după promovarea testului de limbă 

 

Persoane de contact:  
Cristian Mustață, cristian.mustata@upb.ro,  0724445970 (incl. Whatsapp) 

Laura Trifan, laura.trifan@upb.ro, 0728875560 (incl. Whatsapp) 
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