Modalitatea de organizare şi datele la care se vor susţine
examenele la distanţă la disciplinele predate la anul I program de
licenţă Studii Europene

M. Taşcu-Stavre, curs şi seminarii, Introducere în ştiinţele politice
Studenții vor avea de realizat o lucrare academica (5-7 pagini) pe o tema agreata
in prealabil la sedintele de seminar. Materialele elaborate vor fi trimisa pe e-mail.
Lucrarile vor fi evaluate și vor fi discutate, în cadrul unei întâlniri pe platforma ZOOM
Punctajul final (nota finala) va fi acordat după cum urmează :
- 50% evaluarea lucrarilor academice - susţinerea va avea loc on-line, prin
teleconferinţă, pe platforma Zoom.us
- 50% examen oral din materia de curs predată - examenul va avea loc on-line,
prin teleconferinţă, pe platforma Zoom.us, in acceasi sesiune in care se vor discuta si
lucrarile predate
Data examenului: 8.06.2020, între orele 9-17

Simona Drăgan, curs şi seminarii, Literatura ca element constitutiv al
identității europene
Nota va consta din următoarele:
a) 50% - o lucrare academica (7-10 pg., TNR 1,5 rânduri, cu note de subsol și
minim 7 titluri bibliografice, pe o mică temă de literatură europeană, cu studiu
comparatist și/sau pe surse primare și bibliografie critică obligatorie; pentru o notă mai
mare, recomand studentului să se consulte cu profesorul anterior stabilirii temei; alegerea
unei teme dintre cele propuse/comunicate deja de profesor este o opțiune). Lucrarea va fi
punctata dupa urmatoarele criterii: 1. respectarea eticii academice; 2. Lectura atenta a
textului literar; 3. o buna informare din surse bibliografice, 4. o buna stapanire a
mijloacelor de redactare academica; 5. un punct de vedere personal. Tema trebuie
delimitata astfel incat sa ii permita studentului o tratare nesuperficiala.
Termen de predare a lucrării : 30 mai 2020, pe platforma Google Classroom sau
Turnitin.

b) 50% examen scris de 2 ore, orele 10-12, cu subiect anuntat la ora 10.
Subiectivele vor fi individuale sau pentru grupe mici, pornind de la subiectele generale si
tematica anuntata la inceputul semestrului.
Data examenului: 18.06.2020, orele 10-12

E.A. Sârbu şi A. Păun, curs, respectiv seminarii Metode de cercetare
Studenții vor redacta un proiect de cercetare, pe care îl vor transmite pe adresele
de mail cu minim două zile înainte de examen. Pe 2 iunie, începând cu ora 09.00,
întâlnire pe platforma Zoom, pe grupe, pentru ca studenţilor să le fie oferit un feedback
pe marginea proiectelor, astfel încât să își poată îmbunătăți proiectele și, implicit,
examenul în sine să aibă și o dimensiune formativă.
Data examenului: 2.06.2020, începând cu ora 09.00

Alin Matei şi E. Bucur, curs şi seminarii, Istoria şi teoria relaţiilor
internaţionale
Examen scris – studenţii vor primi subiectele electronic şi vor avea un interval de
trei-patru ore sa le rezolve, după care le vor încărca pe platforma Turnitin.
Data examenului: 10 iunie 2020, orele 10-15.

C. Micu, curs şi seminarii, Politici şi instituţii culturale europene
Examenul va fi oral si se va desfasura online pe platforma jitsi. Din momentul
transmiterii subiectului, studenţii vor avea la dispozitie 3 ore sa scrie un eseu de minim 3
pagini pe tema respectiva, in urma caruia vor primi o nota.
Data examenului: 15 iunie, de la ora 11

M. Toader, Franceză A
Evaluare pe baza porofoliului pe care fiecare student îl trimite pe e-mail până la
data de 27 mai 2020.
Data examenului: 27 mai 2020

I. Bocianu. Engleza A

Examinare prin intermediul Google Classroom.
Data examenului: 28 mai 2020, intervalul 10-12.

Andrei Şiperco şi Emil Bucur, curs, şi respective seminarii, Istoria Europei
Studenţii vor realiza un eseu de minimum trei pagini, pe un subiect din tematica
cursului, utilizând cât mai multe resurse relevante disponibile online. La nota finală se va
ţine cont de activitatea la seminar.
Data examenului: 4 iunie 2020, intervalul 11-14.

O. Preda, Practică de specialitate
Evaluarea se va face dupa cum urmeaza:
- fiecare student va preda Portofoliul de practica, cuprinzand toate temele
anuntate, discutate si lucrate pe parcursul semestrului
- portofoliile de practica vor fi evaluate si notate (in catalog se trece nota la
aceasta disciplina)
- pentru nota 10 = predarea tuturor temelor complete, coerente, completate cu
seriozitate, precum si predarea intermediara a temelor solicitate in timpul semestrului
- pentru nota 5 = predarea a minim jumatate dintre temele de practica + predarea
minim a unei teme intermediare in timpul semestrului.
Pentru a putea intra in evaluare, strudentii trebuie sa aiba minim 50% prezenta la
seminar (se vor cumula prezentele de la facultate cu prezentele pe Zoom).
Portofoliile de practica vor fi depuse in format electronic, pe mail, la
adresa: oana.preda@litere.unibuc.ro in intervalul 01-15 iunie 2020.
Data examenului (data la care se vor trece notele in catalog): 25 iunie 2020,
ora 12.00.

Educaţie fizică (DEFS)
Evaluarea va fi continuă și se va ține cont de:
-

numărul de prezențe efectuate de student până la apariția stării de urgență

-

rezultatele unor teste de motricitate trimise online

-

parcurgerea structurilor de exerciții trimise de către cadrele didactice online

-

calitatea unor referate solicitate, specifice sportului practicat și educației

fizice în general
-

unele sinteze referitoare la cursurile trimise online de către cadrele didactie

în această perioadă.
Perioada de desfășurare a examenelor: 25-29 mai 2020

Modalitatea de organizare şi datele la care se vor susţine
examenele la distanţă la disciplinele predate la anul II program de
licenţă Studii Europene

M. Constantinescu şi O. Soare, curs, respectiv seminarii, Forme culturale
contemporane
Notarea: 50% examen scris online, 40% elaborarea unui proiect in echipa
si prezentare online, 10% activitate seminar.
Data examenului: 1 iunie 2020, intervalul 14-16. Această data (sărbătoare legală)
a fost solicitată de studenţi.

F. Iorga, curs şi seminarii, Cultura europeană
Evaluarea la distanță se va face pe baza materialelor scrise transmise de către
studenți pe parcursul semestrului, realizate plecând de la textele trimise spre lectură și de
la tematica de curs și de seminar. Discuția finală și transmiterea notelor vor avea loc în
cadrul unui colocviu online.
Data examenului: 15 iunie 2020, intervalul 16.00-20.00

M. Taşcu-Stavre, curs şi seminarii, Politici publice
Studenții vor avea de realizat in echipa (3 studenti/echipa) o propunere de politica
publica pe o tema agreata in prealabil la sedintele de seminar. Propunerea va avea 15-20
de pagini/echipa si va fi trimisa pe e-mail. Propunerile de politici vor fi evaluate și vor fi
discutate, în cadrul unei întâlniri pe platforma ZOOM
Punctajul final (nota finala) va fi acordat după cum urmează:
- 50% evaluarea propunerii de politica realizat în echipă - susţinerea va avea loc
on-line, prin teleconferinţă, pe platforma Zoom.us
- 50% examen oral din materia de curs predată - examenul va avea loc on-line,
prin teleconferinţă, pe platforma Zoom.us, in acceasi sesiune in care se vor discuta si
propunerile de politica publica
Data examenului: 12 iunie 2020, între orele 9-17

A.Cornea şi A. Guşă, curs, respectiv seminarii, Ideologii politice: revoluţie şi
restauraţie, Introducere în ştiinţele politice
Examen oral prin intermediul aplicației Skype.
Data examenului: 8 şi 9 iunie, începând cu ora 10.

P. Cernat, Exil, diaspora, migraţie literară şi intelectuală, Opţional A3
Notarea se va face pe baza evaluării continue (testări săptămânale scrise) şi a unui
test fulger în ziua examenului online.
Data examenului: 19 iunie, între orele 12-14

C. Mareş, Istoria religiilor, Opţional A4
1. Studentii vor primi pe mail 5 teme pe care le vor pregati, conform bibliografiei
din Fisa Disciplinei.
a. Iudaismul
b. Creștinismul
c. Islamul
d. Hinduismul și Budismul
3. Confucianismul, Șintoismul
Puncte de sprijin, fondatori, doctrine, sarbatori, simboluri religioase.
2. Studentul evaluat „va extrage” un bilet (se va arata continul biletului extras pe
skype) cu una din teme pe care o va prezenta. In acest mod va avea loc notarea.
„Temele” date pentru fiecare ora vor constitui 4 puncte din nota finala, plus 5 puncte
examenul online si un punct din oficiu.
Data examenului: 19 iunie, ora 16.00

Simona Drăgan, Istoria artei, Opţional B3
Examen oral din materia de curs predată - examenul va avea loc on-line, prin
teleconferinţă, pe platforma Zoom.us, cu un subiect tematic mare și maxim 5 întrebări de
recunoaștere și comentariu pe marginea unor imagini de artă alese de examinator din
materia întregului semestru.

Data examenului: 5 iunie, orele 10-14,00

O. Soare, Ecranizarea operelor literare, Opţional B4
Studenţii vor transmite referate prin e-mail.
Data examenului: 5 iunie 2020

Simona Drăgan, Practică de specialitate
Predare dosar de practica la sala 209, dosar de practică intocmit dupa toate
regulile anuntate la momentul efectuarii Practicii, respectiv cu incheierea regulamentara a
unui Acord de colaborare inter-institutionala (daca el nu exista deja), Conventie de
practica tripartita si Anexe. Dosarul trebuie sa contina, pe anexa Fișă de evaluare
întocmită de tutore, o recomandare de notă a tutorelui, insotita de semnatura acestuia si
de dată. Trebuie precizat, de asemenea, numărul de ore efectuate de student, care este de
minim 56 ore. IMPORTANT: Pentru efectuarea regulamentara a Practicii in regimul
stării

de

urgență,

va

rog

sa

ma

contactati

repede

pe

adresa

simona.dragan@litere.unibuc.ro . Inca puteti efectua Practica pana la data sesiunii de
restante la Institutul Român pentru Drepturile Omului, prin activități online organizate de
dna Silvia Iorgulescu (tutore).
Data examenului: Până pe 8 iunie, orele 9,00

M. Toader, Franceză A+B
Evaluare pe baza prezentării în ppt a temei alese de la începutul semestrului al IIlea, conform planificării, până la data de 27 mai 2020 (fișiere audio, video, skype).
Data examenului: 27 mai 2020

I. Bocianu, Engleză A
Examinare prin intermediul Google Classroom.
Data examenului: 28 mai 2020, intervalul 12-14.

M. Boghiu, Italiană B

Examenul va avea loc la ultimul curs, şi va consta într-un microproiect (pe baza
temelor discutate la curs) pregătit de cele trei studente în prealabil, urmat de un colocviu
(discuţie) pe cale telematică (Skype/Zoom etc.).
Data examenului: 26 mai 2020, orele 12-14.

E. Ulubeanu, Germană B
Studenților vor primi subiectul pe e-mail şi vor avea 2 ore timp de răspuns.
Data examenului: 25 mai 2020, orele 12-14.

Simona-Luiza Țigriș, Spaniolă B
Studenţii vor elabora un proiect în scris, ce va consta în alcătuirea unui eseu
argumentativ care va fi trimis la ultima întâlnire pe Zoom din presesiune.
Data examenului: 26 mai 2020, intervalul 14.00-16.00

