Nr.crt.

Programul de studii

Departamentul

Colectivul

Data limită de trimitere a
lucrării

Adresa la care se trimite lucrarea

Observații

bianca.ladescu@litere.unibuc.ro

* subiectul e-mailului va fi de forma
Licență_Colectiv_Nume si prenume
(Licență_LUC_Popescu Maria)
*Comisia de licență va trimite detaliile de conectare la
platforma Google Meet pe adresa de e-mail de pe care sa trimis lucrarea

Literatură română
Studii literare

duminică, 14 iunie 2020

Literatură comparată
Teoria literaturii

1

CRP (IF și IFR)

-

Studii culturale

Etnologie

Științe ale comunicării

Comunicare

23 iunie 2020, ora 10:00
23 iunie 2020, ora 10:00
25 iunie 2020, ora 10:00

joi, 18 iunie 2020

madalina.tabacitu@litere.unibuc.ro

*Subiectul e-mailului va fi de forma Licență_Nume
Prenume (Licență_Ionescu Alina);
*Lucrarea va fi trimisă într-un singur document care va fi
salvat cu numele studentului (Ionescu_Alina);
*Adresa de e-mail de pe care se trimite lucrarea va fi
utilizată la conectarea pe platforma Google Meet pentru
examenul de licență.

duminică, 14 iunie 2020

adresa de e-mail a coordonatorului

-

licenta.dsc@litere.ro

* Subiectul email-ului va avea urmatoarea structura:
Nume Prenume_ CRP_Nume Prenume profesor
coodonator iar continutul mesajului va avea 2 fisiere
Pentru un eventual
atasate: 1- lucrarea integrală, în format PDF (cu
contact rapid, vă
denumirea Nume, Prenume) si 2- lucrarea fără anexe și
22 iunie 2020, ora 10:00
rugăm să transmiteți,
bibliografie, în format .DOC.
odată cu lucrarea, și
* Comisia de licenta va trimite detaliile de conectare la
numărul personal de
platforma Google Meet pe adresa de e-mail de pe care stelefon!
a trimis lucrarea

Română, LUC
Lingvistică

Data la care incepe
susținerea lucrărilor

luni, 15 iunie 2020

2

luni, 15 iunie 2020

licenta.dsc@litere.ro

* Subiectul email-ului va avea urmatoarea structura:
Nume Prenume_ SID_Nume Prenume profesor
coodonator iar continutul mesajului va avea 2 fisiere
atasate: 1- lucrarea (cu denumirea Nume, Prenume) si 2anexele lucrarii.
* Comisia de licenta va trimite detaliile de conectare la
platforma Google Meet pe adresa de e-mail de pe care sa trimis lucrarea
* lucrările se vor încărca numai in zilele de 11, 12, 15 și
16 iunie, în intervalul orar 10:00 - 14:00
* a se urmări procedura Verificarea antiplagiat lucrare
Licență Studii europene – sesiunea Iunie 2020 – sesiune
online

22 iunie 2020, ora 10:00

luni, 22 iunie 2020

SID

Științe ale comunicării

SID

3

SE

Studii culturale

Studii europene

16 iunie 2020, ora 14,00

www.turnitin.com

4

Etnologie

Studii culturale

Etnologie

duminică, 14 iunie 2020

adresa de e-mail a coordonatorului

-

luni, 22 iunie 2020

5

AMA

Științe administrative

Științe administrative

-

absolvenții sunt rugați să comunice la înscriere o adresă
de gmail pe care se pot loga pentru examen

23 iunie, ora 9:00

-

22 iunie 2020, ora 10:00

luni, 22 iunie 2020

Nr.crt.

Programul de studii

Departamentul

1

MID

Științe administrative

2

EACF

Studii culturale

3

CPCEI

Studii culturale

4

CCE

Ebraice

5

luni, 15 iunie 2020
duminică, 14 iunie 2020

16 iunie 2020, ora 14:00

joi, 18 iunie 2020

Adresa la care se trimite lucrarea

Observații

amaunibuc@gmail.com

adresa de mail de pe care se trimite lucrarea va fi
utilizată pentru examenul de disertație

adresa de e-mail a coordonatorului

luni, 15 iunie 2020

fwaldman@gmail.com

-

25 iunie, ora 10:00

disertatie.dsc@litere.ro

* Subiectul e-mail-ului va avea urmatoarea structura:
Nume Prenume, Programul de studii (MCRP, CEP) si
Nume Prenume profesor coodonator iar continutul
mesajului va avea 2 fisiere atasate: 1- lucrarea
integrală, în format PDF (cu denumirea Nume,
Prenume) si 2- lucrarea fără anexe și bibliografie, în
format .DOC.
* Comisia de licenta va trimite detaliile de conectare
la platforma Google Meet pe adresa de e-mail de pe
care s-a trimis lucrarea

Studii literare

Studii literare

duminică, 14 iunie 2020

bianca.ladescu@litere.unibuc.ro

8

Teoria și practica editării

Studii literare

duminică, 14 iunie 2020

bianca.ladescu@litere.unibuc.ro

10

GISC

11

SD SITT/CESI

Științe ale comunicării

SAL

12

DDF

Pentru un eventual
* subiectul e-mail-ului va fi de forma Master_Numele
contact rapid, vă
programului_Nume si prenume
rugăm să transmiteți,
(Master_SL_Popescu Maria)
odată cu lucrarea, și
*Comisia de disertație va trimite detaliile de
numărul personal de
conectare la platforma Google Meet pe adresa de etelefon!
mail de pe care s-a trimis lucrarea

joi, 18 iunie 2020

office@cesi.unibuc.ro

Absolventul va trimite lucrarea din adresa de email
instituțională. Subiectul e-mailului va fi:
Masterat_Numele programului_Nume si prenume
candidat.
Comisia de disertație va trimite detaliile de conectare
la platforma Google Meet pe adresa instituțională de
e-mail a candidatului.

luni, 15 iunie 2020

disertatie.dsc@litere.ro

Comisia de disertație va trimite detaliile de conectare
la platforma Google Meet pe adresa de e-mail de pe
care s-a trimis lucrarea

joi, 18 iunie 2020
Lingvistică

24 iunie 2020, ora 10:00

luni, 22 iunie 2020

7

Societate, multimedia, spectacol
Teoria și practica imaginii

22 iunie, ora 10:00

www.turnitin.com

MCRP

9

Data la care incepe
susținerea lucrărilor

* lucrările se vor încărca numai in zilele de 11, 12, 15
și 16 iunie, în intervalul orar 10:00 - 14:00
* a se urmări procedura Verificarea antiplagiat
lucrare Disertație CPCEI – sesiunea Iunie 2020 –
sesiune online

CEP

Științe ale comunicării

6

Data limită de trimitere a lucrării

madalina.tabacitu@litere.unibuc.ro

* subiectul e-mailului va fi de forma Numele
programului_Nume si prenume
(SAL_Ionescu Alina)
*Lucrarea va fi trimisă într-un singur document care
va fi salvat cu numele studentului (Ionescu_Alina);
*Adresa de e-mail de pe care se trimite lucrarea va fi
utilizată la conectarea pe platforma Google Meet
pentru examenul de disertație.

24 iunie 2020, ora 10:00

24 iunie 2020, ora 10:00

24 iunie 2020, ora 10:00

24 iunie, ora 10.00

24 iunie 2020, ora 10:00

25 iunie, ora 10:00

24 iunie, ora 10:00

