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Forma de evaluare Observații

Ioana Pârvulescu Istoria literaturii române LLR, II
cisco web-ex si e-mail (transmiterea subiectelor), e-mail primirea lor. In nota 

finală va conta și notarea din timpul semestrului, la „Dicționarul Caragiale”.
1 iunie, ora 14:00-16:00

Paul Cernat
Curs opțional: Literatura și marile ei polemici: 

Ibrăileanu, Lovinescu, Călinescu
LLR, II

Gabriel Mihăilescu
Curs opțional: Iubirea și convențiile ei în cultura 

românească premodernă
LLR, II

Evaluare lucrare scrisă

Comunicare email
1 iunie 2020

Curs facultativ de scriere literară și de inițiere în 

literatura contemporană (facultativ)
LLR, II

Magdalena Răduță
Curs opțional: Realul din text – proza românească de 

după 1900 într-o lectură contextualizantă
LLR, II

Lucrări finale trimise pe mail + evaluare continuă (teme pe parcursul 

semestrului).
3 iunie 2020

Curs opțional: Tutorial pentru redactarea lucrării de 

licență
LLR, II

Lucrări finale trimise pe mail + evaluare continuă (teme pe parcursul 

semestrului).
15 iunie 2020

Răzvan Voncu Istoria literaturii române LLR, II
evaluare prin referat + evaluare permanentă - grup whatsapp, respectiv, 

comunicare prin email
12 iunie 2020

Curs opțional: Stilul minor în literatura română din 

perioada 1890-1918
LLR, II

evaluare prin referat + evaluare permanentă - grup whatsapp, respectiv, 

comunicare prin email
28 mai 2020

Elena Ionescu Literatură comparată LLR, II lucrare scrisă (prin mail) 12 iunie 2020, ora 14:00

Curs opțional: Literatura sec. XX și muzica LLR, II evaluare continuă și lucrare scrisă (prin mail) 5 iunie 2020, ora 14:00

Alexandra Vrânceanu Literatură comparată LLR, II

Cosmin Ciotloș Curs opțional: Formulele poeziei optzeciste LLR, II examen oral prin platforma Zoom 3 iunie 2020, cu începere de la ora 10.00

Sebastian Vlad Popa
Curs opțional: Dualitatea în literatură. Opt scriitori 

români 
LLR, II

Examenul constă in participările săptămânale ale studenților la temele de 

dezbatere pe care le transmit prin mail
3 iunie 2020

Ruxandra Iordache Curs opţional: Sonetul în modernitate LLR, II evaluare pe parcursul semestrului prin lucrări scrise trimise prin email 1 iunie 2020

Istoria literaturii române LLR, II

Minodora Bucur
Curs opțional: Slavici și Agârbiceanu, o lectură critică și 

cinematografică în tipologia umană a personajelor
LLR, II

Istoria literaturii române LLR, II

Bogdan Tănase Curs opțional: Teorii ale ficțiunii literare LLR, II lucrare scrisă trimisă prin e-mail 24 iunie 2020

Laura Dumitrescu Literatură comparată LLR, II predare eseu seminar joi, 21 mai 2020



 

Nr. 

crt. 

Specializare 

An 

Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare 

1. LLR-LLS 
II, seria I 

Pragmatică Ștefănescu Ariadna 10 iunie 10 Examenul foloseşte platforma Skype, Zoom şi e-
mailul. Studenții vor primi subiecte individuale, 
în format word. La o oră convenită, studenţii vor 
trimite prin e-mail subiectele rezolvate  pe adresa 
mea instituţională 
(ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro). Nota 
finală va conţine şi punctajul obţinut la seminar. 

2. LLR-LLS 
II, seria a II-a 

Pragmatică Vasilescu Andra 9 iunie 14-16 a. Pentru evaluarea continuă au optat 100 de 
studenți din cei 125 de studenți care figurează pe 
lista mea. Aceștia sunt organizați în echipe, 
trimit aplicații după fiecare curs și primesc 
feedback. Analog se desfașoară activitatea și la 
seminar (Mihaela Constantinescu). Acești 
studenți vor primi notele în scurt timp de la 
încheierea ultimului curs. 
b. Studenții care au optat pentru examen online 
sau cei care nu sunt mulțumiți de nota obținută 
prin evaluarea continuă vor da examen pe data 
de 9 iunie 2020, ora 14-16. Profesorul trimite 
subiectul la ora 14 și așteaptă rezolvările înainte 
de ora 16. Înainte de ora 12 în dimineața 
respectivă voi fi contactată de studenți printr-un 
mail colectiv pentru a-și anunța intenția 
participării la examen și pentru a primi subiectul 
pe aceste adrese. Orice corespondență pe adresa 
instituțională: andra.vasilescu@litere.unibuc.ro. 

3. LLR-LLS 
II, seria I 

Stilistică Ușurelu Camelia 4 iunie 14 Examen scris cu câte o grupă pe zi. Fiecare 
student va primi un text și o întrebare  teoretică 
de sinteză (subiectele vor fi individuale, vor fi 
postate pe grup fișiere destinate fiecărui student) 
și îmi va trimite după două ore răspunsurile pe e-
mail. 

4. LLR-LLS 
II, seria a II-a 

Stilistică Murăruș Ioana 10 iunie 10-12 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.  
5. LLR-LLS 

II, seria I 
Didactica limbii și 
literaturii române 

Sâmihăian 
Florentina 

4 iunie  Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului 
(care va conține un scenariu didactic și temele de 
parcurs, realizate în perioada desfășurării 
cursurilor la distanță) + o probă scrisă la finalul 
semestrului (tema le va fi trimisă pe e-mail și vor 
avea la dispoziție 2 ore pentru a o rezolva). 

6. LLR-LLS 
II, seria a II-a 

Didactica limbii și 
literaturii române 

Groza Liviu 25 iunie 12 Nota va fi compusă din nota pentru activitatea de 
la seminar și nota pentru răspunsurile la un test  
pe care studenții îl vor primi pe e-mail, având la 
dispoziție două ore pentru rezolvare, după care îl 
vor retrimite imediat pe adresa de e-mail a 
profesorului.  

7. LLR-LLS 
II 

Dinamica lexicului 
limbii actuale 
(opț.) 

Ichim Adriana 11 iunie 14 Referat și 10 fișe cu inovații lexicale comentate 
care vor fi trimise pe e-mailul profesorului. 

8. LLR-LLS 
II 

Analiza 
conversației (opț.) 

Ștefănescu Ariadna 3 iunie 10 Examenul se va da cu subiecte individuale 
pentru toţi cursanţii; nota finală va cuantifica 
răspunsul scris la examen (trimis prin e-mail pe 
adresa ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro) şi 
temele pe care le-au avut de făcut de-a lungul 
semestrului. 
 

9. LLR-LLS 
II 

Uz și abuz în 
comunicarea 
verbală - o 
abordare 
pragmatică 
(minciună, ironie, 
tăcere, 
manipulare, 
insultă, sarcasm) 
(opț.) 

Ghiță Andrea 15 iunie  Studenții vor preda pe e-mail o lucrare 
academică în care aplică, pe un corpus de 
exemple, o teorie pragmatică prezentată la curs. 
Lucrarea va fi concepută independent și va fi 
finalizată după ce fiecare student va primi 
feedback personalizat (bazat pe forma de lucru a 
lucrării, cu termen de predare intermediar). 

10. LLR-LLS 
II 

Particularități 
fonologice ale 
limbii române 
(opț.) 

Stan Camelia 27 aprilie 10-12 Test grilă, cu cerințe individuale pentru fiecare 
student.  
Testele vor fi transmise profesorului prin e-mail. 
Profesorul va returna lucrările tot prin e-mail, cu 
observații pe text. Studenții care au acces la 



 
 

Skype vor putea primi explicații asupra lucrării, 
direct, on-line, la data programată pentru 
examen. Cei care nu au acces la Skype vor putea 
solicita și primi explicații suplimentare în scris, 
prin e-mail. La notare se va ține seama și de 
activitatea studenților anterioară suspendării 
cursurilor (răspunsuri, prezentări din 
bibliografie, activitate de seminar).  

11. LLR-LLS 
II 

Abordări 
interdisciplinare 
ale limbii (opț.) 

Soare Andreea 20 mai  Referate pe mail (nota se acompune din referat, 
prezență și participări active). 

12. LLR-LLS 
II 

Structura 
etimologică a 
limbii române 
(opț.) 

Guruianu Viorel 27 mai  Referat pe e-mail. 



 

Specializarea 
anul de studii 

Disciplina Cadru didactic Forma de evaluare Data şi ora 

LLR II,  Opţional / verificare Conf.dr. Ioana Fruntelată Eseu – via e-mail 21 iunie, ora 16.00 

LLR II Opţional /verificare Lector dr. A. Stoicescu Evaluare continuă 27 mai, ora 10 

LLR II Opţional/ verificare dr. Laura Jiga-Iliescu Examen scris / via e-mail 12 iunie 
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