DISCIPLINA

Specializarea,
anul de studii,
nr. grupe

Restante anii terminali: 7 mai 2020
Restante alti ani: 4 iunie 2020
Studentii cu restante imi pot scrie la adresa:
oana_fotache@yahoo.com, pentru a stabili modalitatea
de desfasurare a examenului.
Reprezentări ale realului în literatura română
contemporană (semestrul I)
Principii de editare (din anul I-semestrul II)
Strategii interpretative în studiul literaturii (din anul Isemestrul II)
Practică în centre de informare şi documentare (din
anul I-semestrele I şi II)

SL, II

NUME ȘI PRENUME
titular / colaborator

Oana Fotache Dubălaru

Daniel Cristea Enache
Gheorghe Ardelean
Gheorghe Ardelean
Gheorghe Ardelean

Forma de evaluare

Observații

1 iunie 2020

TPE, II

trimitere proiect editorial prin mail

până în data de 5 iunie 2020

DDF, II

trimitere referat prin mail

până în data de 5 iunie 2020

trimitere adeverinţă de practică şi portofoliu de
practică

până în data de 5 iunie 2020

SL, II

anul II,
masteratele
lucrare scrisă, încărcată pe platforma TurnItIn
MID, MCRP, CEP,
CPCEI, CCE, EACF

Caius Dobrescu

Etica academica

Elena Ionescu

Artele spectacolului în secolul XX

SL, II

Bogdan Tănase

Scriere Academică

SL, II

Alexandra Vrânceanu

Modernitatea literara europeană
Practica în instituțiile de profil

SL, II

lucrare scrisă (prin mail)
vă rog să îl contactați pe dnul prof. Bogdan Tănase la
adresa asta de e-mail:
bogdan.tanase@litere.unibuc.ro , veți primi
subiectul și un termen, tot pe mail
sa trimită un referat pe o tema pe care o
discutăm prin mail în prealabil. Adresa de email: alexandra.vranceanu@g.unibuc.ro

pînă în data de 15 mai 2020, orele 14.00

3 iunie 2020
până în ultima săptămână din sesiune (08-11 iunie
2020)

10.05.2020 la ora 10:00

Restanțe, prof. Ovidiu Verdeș, master Studii literare, anul 2: 4 iunie, până la ora 16
(trimitere lucrări).

Nr. crt.
1

Disciplina
Retorică și argumentare studenți din anul II

Examinator
Zafiu Rodica

Data
11 și 25 mai

Ora

Metoda de evaluare
Referat trimis prin e-mail.

Nr. crt.

Disciplina

1 Didactica comunicării scrise

Examinator
Vasilescu Andra

Data
6 mai

Ora
14-16

Metoda de evaluare
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. Studenții
vor trimite pe mail la data examenului portofoliul solicitat la începutul anului.

Nr.
crt.
1.

Disciplina
Evaluarea în
disciplinele filologice

2.

Practică de
specialitate

Examinator
Helga-Iuliana
Bogdan Oprea
Helga-Iuliana
Bogdan Oprea

Data

Ora

8 iunie

16.00

9 iunie

16.00

Metoda de evaluare
Evaluare
online, pe platformă
electronică
Evaluare online, pe platformă
electronică

