Planificare examene de restanțe pentru programul LLR-LLM, anul al III-lea

Nr. NUME ȘI PRENUME
ctr. titular / colaborator
1 Roxana Eichel
2 Roxana Eichel
3 Ioana Pârvulescu

4 Ion Manolescu

Funcție
didactică

DISCIPLINA

Asist. univ. Tehnici de lectură
Curs opțional (semestrul I) - Diversitate
Asist. univ. identitară și culturală europeană în ficțiunile
polițiste contemporane
Prof.univ. Istoria literaturii române

Conf. univ.

Conf. univ. Tehnici de lectură (semestrul I)

9 Narcisa Alexandra ȘtiucaProf.univ.
10
11 Cosmin Ciotloș

Etnologie (curs facultativ - toate serile)
Etnologie și folclor (semestrul I)
În privința restanțelor, dacă va fi cazul (mai ales
Lect. univ. la anul al treilea, păstrez formula: Zoom, la
sfârșitul lunii mai).

Observații

2 iunie 2020, începând cu ora 10:00

LLR, III

C

eseuri trimise prin email

până la data de 10 mai 2020

LLR, III

C

oral, Ciscowebex
Forma de examinare: lucrare scrisa trimisa pe
mail. Studentilor restantieri li se va comunica adresa de
mail a profesorului: imanol2015@gmail.com.
IMPORTANT: Voi avea nevoie de adresa de mail a unei
persoane de contact din rindul restantierilor III Litere
seria 2, care sa ia legatura din timp cu mine.
Subiectul va fi comunicat prin mail.

2 iunie 2020, ora 12:00

Literatura romana, curs de pe semestrul 1, 2019LLR, III, seria II
2020

Restante anii terminali: 7 mai 2020
Restante alti ani: 4 iunie 2020
5 Oana Fotache DubălaruProf. univ. Studentii cu restante imi pot scrie la adresa:
oana_fotache@yahoo.com, pentru a stabili
modalitatea de desfasurare a examenului.
6 Daniel Cristea Enache Conf. univ. Curs opțional: Cinci poeți (semestrul I)
Curs opțional: Literatura de azi (semestrul al II7 Daniel Cristea Enache Conf. univ.
lea)

8 Delia Ungureanu

Specializarea,
anul de
Curs/
Forma de evaluare
studii, nr.
Seminar
grupe
LLR, I, gr. 7S
forma de examinare: online : lucrări trimise prin email
12

C

Restantele an III sint plasate in
intervalul 31.05 - 11.06. 2020, asa ca
problema persoanei/persoanelor
de contact ar trebui rezolvata pina
atunci.

LLR, III

C

1 iunie 2020

LLR, III

C

1 iunie 2020

LLR, I

C

LLR, I
LLR, II, s. I

C
C

3 iunie 2020, ora 10:00 (ora de trimitere
a subiectelor)

Lucrări scrise trimise prin e-mail

27 iunie 2020

Lect. univ. Istoria literaturii române. Epoca veche

13 Cristina Dima

Lect. univ.

14 Gheorghe Ardelean

Conf. univ. Literatură română (semestrul I)

LLR, II

C

15 Gheorghe Ardelean

LLR, III

C

LLR, III

C

examen oral pe platforma Zoom

17 Magdalena Răduță

Conf. univ. Curs opțional: Literatură şi Gulag (semestrul I)
Istoria literaturiii române (din anul I, semestrul
Conf. univ.
I)
Conf. univ. Practică de specialitate

Examen oral – pe platforma Zoom/whatsapp (în funcţie
5 iunie 2020, ora 10:00
de sursele studenţilor)
trimitere referat prin mail
până în data de 5 iunie 2020

LLR, I

S

18 Catrinel Popa

Lect. univ.

19 Caius Dobrescu

Prof. univ.

20 Caius Dobrescu

Prof. univ.

21
22
23
24

Conf. univ.
Conf. univ.
Conf. univ.
Conf. univ.

16 Gabriel Mihăilescu

Elena Ionescu
Elena Ionescu
Elena Ionescu
Elena Ionescu

Literatură română (Restanţă anul III - pentru
examenul din anul I, semestrul II)

Teoria literaturii (cursul din anul I, pentru anul
III)
Curs opțional – Literatura și violența simbolică
(cursul din anul II, pentru anul III)
Literatură comparată
Curs opțional, ambele semestre
Literatură comparată
Curs opțional (anii II și III, ambele semestre)

25 Carmen Mușat

Prof. univ. Tutorial de licență

26 Carmen Mușat

Alte restanțele (tot pe 28 mai trec notele) - cei
Prof. univ. cu restanțe trebuie să mă contacteze direct,
ca să vorbesc cu ei pe skype.

C

Lucrări scrise. Voi trimite subiectele prin e-mail și voi
primi lucrările scrise trei ore mai târziu, în același fel. În
acest sens, aș avea rugămintea ca fiecare dintre
studenții care vor să dea această restanță să îmi
trimită pe data de 31 mai o adresă de e-mail pe care
să primească subiectele.

12 Cristina Dima

Curs opțional: Cărți populare și romane fantasy.
Din paraliteratura de ieri și de azi

LLR, I

1 iunie 2020 - Subiectul va fi încărcat pe
grupul celor din anii II și III LLR-LLS. În
Examen scris via e-mail, cu text literar la prima vedere și dimineața examenului la ora 08:00 și ei
un concept teoretic de discutat pe acel text.
vor avea 12 ore la dispoziție pentru
rezolvarea subiectului și trimiterea pe
email.
4 iunie 2020
Examen scris via e-mail
4 iunie 2020
Examen scris via e-mail

LLR, III

LLR, III

LLR, III
LLR, III
LLR, II
LLR, II
LLR, III
LLR, III
LLR, III

Lucrări scrise trimise prin e-mail
Cei care doresc să susţină restanţa vor avea de alcătuit
o lucrare scrisă, expediată prin mail. Este obligatoriu
să-mi scrie cu o zi înainte, solicitându-mi subiectul
pentru lucrare , fiindcă - spre deosebire de seriile cu care
C
lucrez semestrul acesta - nu am o evidenţă a
restanţierilor. Îmi pot scrie pe oicare dintre adrese
(p_catrinel@yahoo.com , respectiv
catrinel.popa@litere.unibuc.ro), specificând la
lucrare scrisă, transmisă prin e-mail:
C
caius.dobrescu@g.unibuc.ro
lucrare scrisă, transmisă prin e-mail:
C
caius.dobrescu@g.unibuc.ro
C
examen scris
C
lucrare scrisă (prin mail)
C
lucrare scrisă (prin mail)
C
lucrare scrisă (prin mail)
verificare (evaluarea proiectelor de licență pe care mi le
s. I, gr. 5
trimiteți pe email).

29 mai 2020, ora 12:00-14:00
8 iunie 2020

29 mai 2020

pînă în data de 15 mai 2020, orele 14.00
pînă în data de 15 mai 2020, orele 14.00
9 septembrie 2020, ora 10:00
9 septembrie 2020
2 iunie 2020
3 iunie 2020
20 mai 2020

Disciplina

Nr. crt.

1 Sintaxă, Pragmatică

2 Comunicare interculturală (opț.)

Examinator

4 Lingvistică generală (seminar)
5 Istoria limbii române, seria II

Soare Andreea
Bălășoiu Cezar

Chivu Gheorghe

Redactare, etică și integritate academică (ani
8
terminali)

Brăescu Raluca

9 Stilistica

Murăruș Ioana

11

6 mai

14-16

6 mai

14-16

Restanțierii mă vor contacta pe adresa instituțională andra.vasilescu@litere.unibuc.ro
luni 4 mai pentru a întocmi listele de e-mailuri pe care voi trimite subiectul. Examen cu
subiect trimis pe mail și rezolvările returnate în intervalul anunțat, analog examenului de
an.
Restanțierii mă vor contacta pe mailul instituțional andra.vasilescu@litere.unibuc.ro luni
4 mai pentru a întocmi listele de cu e-mailuri pe care voi trimite subiectul. Analog cu
examenul de an: examen cu subiect trimis pe mail și returnat în intervalul anunțat.
Profesorul trimite o întrebare la care studenții răspund având în vedere studiul de caz pe
care l-au pregătit, conform alegerii personale și bibliografiei personale.

20 mai

10-12

Subiectele vor fi trimise pe mail la ora 10.00; studenții vor avea la dispoziție 2 h pentru
rezolvare; lucrările sunt trimise înapoi profesorului, pe mail, în intervalul de timp
anunțat. Pentru examen, va fi folosită adresa instituțională
(gabriela.stoica@litere.unibuc.ro). Studenții care au această restanță sunt rugați să
contacteze profesorul pe mail, până pe data de 15 mai, pentru a definitiva lista de adrese
care vor fi folosite pentru a transmite subiectele.

31 mai
10 mai

12
10-12

Examen oral, susținut pe whatsapp video.
Lucrare trimisă prin e-mail.
Test on-line trimis la ora 12, rezolvările se trimit până la ora 14. Îi rog pe restanțieri să
mă contacteze pe mailul liviu.groza@litere.unibuc.ro pentru a stabili detaliile examinării.

10 iunie
2 iunie

12-14
10

2 iunie
10 iunie

10
10-12

31 mai

12

Lucrare trimisă prin e-mail
ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro
Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu mine prin e-mail în felul următor: (i) pe data de 29
mai să mă anunţe că doresc să susţină restanţa; (ii) pe data de 31 mai vor primi la ora
9,30 subiectul pe e-mail; (iii) la ora 12 îmi vor trimite subiectul rezolvat.

31 mai

12

Lucrare trimisă prin e-mail.
ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro
Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu mine prin e-mail în felul următor: (i) pe data de 29
mai să mă anunţe că doresc să susţină restanţa; (ii) pe data de 31 mai vor primi la ora
9,30 subiectul pe e-mail; (iii) la ora 12 îmi vor trimite subiectul rezolvat.

31 mai

12

Lucrare trimisă prin e-mail.
ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro
Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu mine prin e-mail în felul următor: (i) pe data de 29
mai să mă anunţe că doresc să susţină restanţa; (ii) pe data de 31 mai vor primi la ora
9,30 subiectul pe e-mail; (iii) la ora 12 îmi vor trimite subiectul rezolvat.

Groza Liviu

7 Texte vechi românești (opț.)

10

Metoda de evaluare

Vasilescu Andra

Stoica Gabriela

Didactica limbii și literaturii române, Lexicologie
și semnatică

Ora

Vasilescu Andra

3 Istoria limbii române, seria I

6

Data

Analiza conversaţiei, CO din anul II de studii, sem.
Ariadna Ştefănescu
2

Tipuri de discurs: analize aplicate şi metode
teoretice de abordare, CO din anul III, sem. 2

12 Pragmatică, anul II, sem. 2

Ariadna Ştefănescu

Ariadna Ştefănescu

Trimiterea transcrierilor pe e-mail.
Studenții restanțieri vor lua legătura cu mine (ralucabraescu@yahoo.com), vor primi
subiectele și vor pregăti o lucrare care va trebui predată (pe mail) până pe 2 iunie, ora
10:00.
Studenții vor primi un text de analizat (un subiect de gândire, care presupune folosirea
inteligentă a resurselor și discernământ) și vor trimite pe e-mail rezolvările.

13 ILRL, anul III, sem. 2, seria 2, LLR-LLS

Rodica Zafiu

15 Comunicare orală

Stan Camelia

16 Particularități fonologice ale limbii române (opț.)

Stan Camelia

17 Sintaxă
18 Morfologie
Lexicologie și semantică, anul I, seria I (anul
19
universitar 2019-2020)
20 Morfologie, seria I, ani terminali
21 Stilistică, seria I, ani terminali

Stan Camelia
Stan Camelia
Ichim Adriana
Ușurelu Camelia
Ușurelu Camelia

Narație și descriere (opț.) (doar pentru studenții din
Roibu Melania
an terminal), anul III, sem. II

23 Morfologie, anul I
24 Normă și abatere, opțional, anul II
Sintaxa și semantica grupului nominal, opțional
25
anul III

18

03 iunie

18

4 iunie
4 iunie

10-12
10-12

4 iunie
4 iunie

10-12
10-12

17 septembrie
3 iunie
2 iunie

12
10
10

3 iunie
2 iunie
3 iunie

10

Carmen Mîrzea Vasile

14 ILRL, anul III, sem. 2, seria 1, LLR-LLS

22

03 iunie

Nedelcu Isabela
Nedelcu Isabela
Nedelcu Isabela

3 iunie

Reexaminarea se face pe baza unei lucrări scrise, care se trimite prin e-mail, la adresele
carmen_marzea@yahoo.fr și
carmen.vasile@unibuc.ro, până pe data de 3.06.2020, ora 18.00. Studenții sunt rugați să
contacteze profesorul pentru primirea indicațiilor pentru lucrare.

Reexaminarea se face pe baza unei lucrări scrise, care se trimite prin e-mail, la adresa
rodica_zafiu@yahoo.com, până pe data de 3.06.2020, ora 18.00. Studenții sunt rugați să
contacteze profesorul pentru primirea indicațiilor pentru lucrare.
Test grilă transmis prin e-mail.
Test grilă transmis prin e-mail.
Test grilă transmis prin e-mail.
Test grilă transmis prin e-mail.
Referat pe unul dintre subiectele indicate la curs și un subiect aplicativ. Se vor trimite pe
adresa de e-mail a profesorului.
Examen oral pe platforma Zoom.
Examen scris pe e-mail.
Referat trimis pe mail melaniaroibu@yahoo.com, în data de 3 iunie, până la ora 16.
Examen oral pe platforma Zoom.
Referat trimis prin e-mail.
Referat trimis prin e-mail.

Disciplina

Examinator

Data

Ora
10.0012.00

Istoria limbii
române – seria I reexaminare

Gabriela Stoica

03.06.2020

Lingvistică
romanică – curs
opțional

Gabriela Stoica

06.06.2020

Metoda de
evaluare
Subiectele vor fi trimise pe mail
la ora 10.00; studenții vor avea
la dispoziție 2 h pentru
rezolvare; lucrările sunt trimise
înapoi profesorului, pe mail, în
intervalul de timp anunțat.
Pentru examen, va fi folosită
adresa
instituțională
–
gabriela.stoica@litere.unibuc.ro
Studenții care au această
restanță
sunt
rugați
să
contacteze profesorul pe mail,
până pe data de 1 iunie, pentru
a definitiva lista de adrese care
vor fi folosite pentru a transmite
subiectele.
Lucrarea va fi trimisă pe mail la
data anunțată.
Studenții care au această
restanță sunt rugați să ia
legătura pe mail cu profesorul,
pentru a primi subiectul lucrării.

