NUME ȘI PRENUME
titular / colaborator

DISCIPLINA

Specializarea,
anul de studii,
nr. grupe

Liviu Papadima

Istoria literaturii române

LLR, I

Caius Dobrescu

Teoria literaturii (săpt. impară)

LLR, I

Oana Fotache Dubălaru

Teoria literaturii

Forma de evaluare

Examen scris on line, subiect analitic (4-5 subpuncte), vizând nu numai
cunoștiințele dobândite ci și relaționarea aplicativă / creativă a acestora.
Evaluarea de seminar se face doar în favoarea studenților, atunci când e cazul,
pentru mărirea notei obținute la examenul scris.
lucrare scrisă, încărcată pe platforma TurnItIn

Observații

Logistică: examenul se desfășoară la data stabilită, subiectele
sunt transmise electronic la 10.00, studenții trimit rezolvările
până la 14.00.

LLR, I, 2 gr.

evaluare continuă prin teme scrise

Istoria literaturii române
Practică de specialitate
Istoria literaturii române (seria II)
Practică de specialitate
Istoria literaturii române

LLR, I
LLR, I
LLR, I
LLR, I
LLR, I

examen oral prin platforma Zoom

pînă în data de 20 iunie 2020, orele 14.00
5 iunie 2020, ora 8:00 (trimiterea subiectului) - ora 20:00
(primirea lucrarilor)
subiectul va fi distribuit studenților în data de 5 iunie 2020,
ora 08:00, prin intermediul grupului de Facebook asociat
Promoției LLR-LLS 2019-2022, avînd un termen de 12 ore
pentru a rezolva și trimite pe email.
Nota: 50% subiect curs + 50% subiect seminar.
subiectul va fi distribuit studenților în data de 5 iunie 2020,
ora 08:00, prin intermediul grupului de Facebook asociat
Promoției LLR-LLS 2019-2022, avînd un termen de 12 ore
pentru a rezolva și trimite pe email.
Nota: 50% subiect curs + 50% subiect seminar.
Notare:
1. 50%: efectuarea temelor bilunare și trimiterea lor pînă la
deadline.
2. 50%: Tutorialul se va finaliza prin redactarea unui text care
poate fi, la alegere: o cronică
de carte, un articol pentru o revistă literară sau culturală, un
articol științific sau un eseu.
N.B. se va avea în vedere respectarea normelor de redactare
specifice fiecărui tip de text, precum și prefațarea textului cu
o notă explicativă care precizează revista sau publicația
științifică pentru care este scris textul și publicul-țintă.
Lungimea textului va depinde de tipul de text selectat (2-3
pagini la o cronică de carte sau eseu, 10-15 pagini la un
articol științific).
Nota bene: tema finală se va trimite tot pe email oricînd
între ultima temă (15 mai) și 7 iunie 2020, ora 20:00.
4, 6, 7 și 8 iunie 2020, cu începere de la ora 10.00

lucrare scrisă trimisă prin e-mail

3 iunie 2020, 14.00- 16.00

Roxana Eichel

Teoria literaturii

LLR, I

Emanuel Ulubeanu

Practică de specialitate
Istoria literaturii române

Delia Ungureanu

Teoria literaturii

Teoria literaturii (seminar)

Practică de specialitate

Catrinel Popa
Ștefan Firică

LLR, I, s. 2

lucrari scrise pe e-mail

LLR, I

5 iunie, examen scris sub formă de temă efectuată acasă constînd în
discutarea unui fragment de text literar la prima vedere prin intermediul unui
concept sau al unui aspect teoretic studiat în cadrul cursului. Rezolvarea
examenului se va trimite pe email în format electronic ca document Word.

LLR, I

5 iunie, examen scris sub formă de temă efectuată acasă constînd în
discutarea unui fragment de text literar la prima vedere prin intermediul unui
concept sau al unui aspect teoretic studiat în cadrul seminarului. Rezolvarea
examenului se va trimite pe email în format electronic ca document Word.

LLR, I
LLR, I, 4gr.

Seria a III-a (curs: Delia Ungureanu, seminar: Roxana Eichel): lucrări trimise prin e- 5 iunie 2020, începând cu ora 9:00, forma de examinare:
mail
online, scris
predare eseu - „Ce spunem atunci când vorbim”
vineri, 22 mai 2020

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Specializare
An
LLR-LLS
I, seria I
LLR-LLS
I, seria a II-a
LLR-LLS
I, seria a III-a

LLR-LLS
I, seria I

Disciplina

Examinator

Data

Morfologie

Ușurelu Camelia

Morfologie

Nedelcu Isabela

Morfologie

Nicolae Alexandru

15 și 16
iunie
9 și 10
iunie
1 iunie

Comunicare orală

Stan Camelia

12 iunie

Ora

Metoda de evaluare
Examen oral pe platforma Zoom.
Examen oral pe platforma Zoom.

14-16

ora 10
(grupele
1+2)
ora 11
(grupele
3+4)

Examen on-line: test transmis studenților la oră
fixă, cu timp de examinare fix (o oră și
jumătate); întrebările și exercițiile vor fi într-un
Google Forms, cu limită de timp la fiecare
întrebare (variabilă, în funcție de
complexitatea întrebării) și fără posibilitatea de
revenire asupra răspunsului.
Test grilă aplicat câtorva cuvinte indicate de
profesor. Alegerea cuvintelor, diferite pentru
fiecare student, va particulariza cerințele.
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).

5.

LLR-LLS
I, seria a II-a

Comunicare orală

Dragomirescu
Adina

2 iunie

12

6.

LLR-LLS
I, seria a III-a

Comunicare orală

Stan Camelia

12 iunie

ora 12
(grupa
10)
ora 13
(grupele
11+12)

13 iunie

ora 9
(grupa 9)

Se va trimite prin e-mail o foaie de examen cu 10
puncte pe care studenții vor trebui să o înapoieze
în două ore tot pe e-mail.
Test grilă aplicat câtorva cuvinte indicate de
profesor. Alegerea cuvintelor, diferite pentru
fiecare student, va particulariza cerințele.
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).

Specializarea
anul de studii
LLR I, seria I

Disciplina
Introducere în cultura tradiţională
populară/verific

Cadru didactic

Forma de evaluare

Data şi ora

Conf.dr. Ioana Fruntelată

Examen scris / via email

26 mai, orele 12.00 –
14.00

LLR I, seria II Introducere în cultura tradiţională
populară/verific

Lector dr. A. Stoicescu

Examen scris – via email

Se va stabili

LLR I, seria III Introducere în cultura tradiţională
populară/verific

Lector dr. Adelina Dogaru

Test scris – via e-mail

10 iunie, ora 22.00

LLR I

Prof.dr. Narcisa Ştiucă

Eseu – via e-mail

29 mai, ora 21.00

Facultativ de etnologie/colocviu

