
 

Departamentul de lingvistică 

Programări examene SAL I 

Nr. 

crt. 

Specializare 

An 

Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare 

1.  SAL  

I 

Pespective 

cognitive în studiul 

limbii 

Stan Camelia 26 mai 12-14 Elaborarea unei lucrări scrise, bazate (minimal) 

pe bibliografia cursului. Temele vor fi stabilite 

individual cu fiecare masterand, în funcție de 

lecturile sale suplimentare, opționale (acolo unde 

este cazul) și de domeniile sale de interes în 

lingvistică.  

Lucrările vor fi trimise profesorului pe e-mail. 

Profesorul va returna lucrările tot prin e-mail, cu 

observații pe text. Masteranzii 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 masteranzilor anterioară suspendării 

cursurilor (răspunsuri, prezentări din 

bibliografie, activitate de seminar).  

 

2.  SAL  

I 

Retorică și 

argumentare 

Zafiu Rodica 20 iunie  Referate din materia cursului conținând tratarea 

aplicată pe texte a unor teme alese dintr-o listă 

deschisă. Referatele vor fi trimise prin e-mail. 

Observațiile și nota se vor trimite de către 

profesor prin e-mail fiecărui masterand (textul cu 

comentarii). 

Condițiile preliminare de participare la examen: 

câte o prezentare din bibliografia suplimentară 

(în curs de realizare la orele ținute prin skype). 

3.  SAL  

I 

Frazeologie 

românească 

Groza Liviu 22 iunie  Referat trimis pe e-mail. 

4.  SAL  

I 

Probleme de 

etimologie 

Moroianu Cristian -  Evaluare continuă constând în prezentarea de 

către masteranzi, urmată de discuții, a unor 



 

referate cu subiecte de etimologie, în ultimele 

patru-cinci întâlniri de curs.  

5.  SAL  

I 

Dimensiuni ale 

variației lingvistice 

Constantinescu 

Mihaela 

15 iunie  Referat (predat în sesiune) și trei activități 

practice realizate în echipă (în martie și la 

începutul lui aprilie): referatul = 70% + 

activitățile practice 30% din notă.  

 

6.  SAL  

I 

Clase și unități 

funcțional-

pragmatice. 

Conectori textuali 

și pragmatici 

Ștefănescu Ariadna 9 iunie  Examenul se va da cu subiecte individuale 

pentru toţi cursanţii; acestea vor conţine o 

analiză, o întrebare teoretică; 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. 

 

 

7.  SAL  

I 

Practică de 

specialitate 

Timotin Emanuela 25 mai  Fiecare masterand va prezenta profesorului 

coordonator portofoliul de practică (fișe ale unor 

articole științifice, fișe de termeni, fișe de 

bibliotecă etc.), prin zoom, skype sau mail. 

8.  SAL  

I 

Aplicații didactice 

ale lingvisticii 

Brăescu Raluca - - Evaluare continuă (lucrări/exerciții trimise 

săptămânal de masteranzi). 


