
DEPARTAMENTUL DE STUDII LITERARE 

EXAMENE DE RESTANȚĂ: SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

 

CONF: DR: GHEORGHE ARDELEAN 

- Licență: Limba și Literatura Română – O Limbă și Literatură Străină, Anul II: Examen la Literatura 
română, anul II, semestrul I: 

Examen scris (prin mail): 16 septembrie 2020, orele 10-12. 
Studenții vor primi subiectele prin mail la ora 9,55 și vor trimite răspunsurile până la ora 12 
la următoarele adrese: george.ardeleanu.61@gmail.com, minodorabp@yahoo.com, 
seminarliteratura@yahoo.com 
Studenții restanțieri sunt rugați, de asemenea, să-și trimită până în data de 15 septembrie 
2020 adresele de mail la adresele menționate mai sus (pentru a putea primi subiectele). 

- Masterat Studii literare, Anul I: Practică în centre de informare și documentare 
Adeverințele și portofoliile de practică vor fi trimise prin mail la adresa 
george.ardeleanu.61@gmail.com până în data de 15 septembrie 2020; 

- Masterat Teoria și Practica Editării, Anul I: Curs Ediții. Tipuri, structuri, tehnici de realizare 
Proiectele editoriale restante vor fi trimise prin mail la adresa 
george.ardeleanu.61@gmail.com până în data de 15 septembrie 2020; 

- Masterat Didactica Disciplinelor Filologice, Anul I: Curs Strategii interpretative în studiul literaturii 
Referatele restante vor fi trimise prin mail la adresa george.ardeleanu.61@gmail.com până 
în data de 15 septembrie 2020. 

 

 

LECT. CRISTINA DIMA - 17 septembrie - Literatură veche și Cursurile opționale 

Examenul va fi oral și se va desfășura pe platforma Google Meet. Toți studenții care doresc să dea 
restanță/mărire la literatură română veche sunt rugați să-mi trimită pe data de 15.09.2020 (nu mai 
târziu) o adresă de e-mail unde vor primi invitația pentru întâlnirea din data de 17.09.2020 și o listă cu 
ordinea în care se va intra în examen. Adresa mea de e-mail: cristinaioana.dima@gmail.com 

 

 

LECT. CATRINEL POPA - 17 septembrie - 12.00-14.00 – pentru toate restantele – pentru cei care trec 
anul III si au restante din anul I, semestrul II (Literarura română – pașoptism si postpașoptism) vă rog sa 
trimiteți un e-mail la catrinel.popa@litere.unibuc.ro pentru solicitarea subiectului pană pe 16 septembrie.  
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CONF. MAGDA RADUTA  -  7 septembrie - TPE, an I, Traducerea și redactarea textului literar; 

  - 9 septembrie - an II, opțional 1 (Realul din text) + opțional 2 (Tutorial de 
redactare a tezei de licență). 

Forma de evaluare e aceeași pentru toate: lucrare scrisă, cu subiect individual trimis pe mail și timp de 
rezolvare 24 h.  

 

CONF. GABRIEL MIHAILESCU - 17 septembrie, orele 12-14, restanțe la cursul de Literatură română, anul 
I, sem. I 

- 17 septembrie, orele 14-16, restanțe la Patrimoniul literar românesc    
(masterat Studii literare, anul I, sem II)  

 

PROF. IOANA PARVULESCU -  3 septembrie – cursul de Literatura romana, Curs optional si la master TPE 
anul I.  

 

CONF. DELIA UNGUREANU  

1. Teoria Literaturii, anul I, seria a II-a. curs: Prof.dr. Oana Fotache, seminar: conf.dr. Delia Ungureanu. 
Examen: 14 septembrie, scris. La ora 8:00 vom incarca subiectul pe grupul de Facebook cu ajutorul lui 
Bogdan Negrei. Studentii vor avea la dispozitie 12 ore pentru a-l rezolva si trimite (cel de curs la prof. 
Oana Fotache, cel de seminar la conf.dr. Delia Ungureanu). 

2. Teoria Literaturii, anul I, seria a III-a. curs: conf.dr. Delia Ungureanu, seminar: asist.dr. Roxana Eichel. 
Examen: 14 septembrie, scris. La ora 8:00 vom incarca subiectul pe grupul de Facebook cu ajutorul lui 
Bogdan Negrei. Studentii vor avea la dispozitie 12 ore pentru a-l rezolva si trimite (cel de curs la conf.dr. 
Delia Ungureanu, cel de seminar la asist.dr. Roxana Eichel). 

 

 

LECT.COSMIN CIOTLOS - 4 septembrie, ora 10.00, pentru toți anii de licență. Studenții interesați să-mi 
scrie până pe 3 septembrie pe adresa cosmin.ciotlos@litere.unibuc.ro. În ziua de 4, la ora 10.00, voi 
anunța subiectele, urmând ca până la ora 14.00 să primesc referatele.  

 

LECT. RUXANDRA IORDACHE -  8 septembrie - Pentru restanța la  cursurile opționale de la anul al II-lea 
(ambele semestre) 

               - 10 septembrie – 10:00-12.30 - Literatură universală (LUC, anul I).  

 

 



CONF. ELENA IONESCU - 10 septembrie – 10.00-12.30 - Literatură universală și comparată  (LLR, anul al 
II-lea) și la Literatură universală (LUC, anul I). 

ASIST. BOGDAN TANASE - Pentru rezolvare subiecteleor la toate examenele, studenții trebuie să mă 
contacteze la această adresă de e-mail: bogdan.tanase@litere.unibuc.ro cu maximum o săptămână 
înainte de data anunțată pentru a primi subiectele.  

Datele pentru restanțe și măriri sunt următoarele: 

Anul I 

Tehnici de lectură: 15 septembrie, pe e-mail (bogdan.tanase.litere.unibuc.ro), grp. 1-6   

Teoria literaturii, seminar, seria I (curs profesor Caius Dobrescu) - 7 septembrie, ora 15.00 

Teoria Literaturii, LUC, 10 septembrie 

Anul al II-lea 

Opțional Teorii ale ficțiunii literare, anul al II-lea: 15 septembrie. 

 

 

PROF. CAIUS DOBRESCU - 7 septembrie - Teoria literaturii, anul I  

                               - 15 septembrie data limita pentru trimiterea lucrarilor la celelate cursuri unde 
sunt restantieri 

 

ASIST. EMANUEL ULUBEANU – 10 septembrie, ora 10:00 – Literatură Română, anul I, sem. II (titular curs 
Prof. univ. dr. Liviu Papadima). Examenul se va desfășura scris, prin e-mail (aceleași condiții ca în vară), 
studenții vor trimite un e-mail pe adresa: cerdacu_stanciului@yahoo.com până, cel mai tarziu, pe 10 
septembrie, ora 8:00 
 

ASIST. ROXANA EICHEL – 11 septembrie, ora 10:00 - Tehnici de Lectură (curs anul I, semestrul I), 
evaluare scrisă; subiectele vor fi transmise prin e-mail și pe grupurile studenților, iar răspunsurile scrise 
se vor trimite prin e-mail pe adresa: roxana.eichel@litere.unibuc.ro .  

 

 

LECT. MIHAELA-VIORICA CONSTANTINESCU - 4 septembrie, 10:00 - Comunicare orală și scrisă (LUC, 
anul I): studenții vor primi pe email un subiect la prima vedere și vor avea la dispoziție două ore pentru 
a-l rezolva și a-l trimite înapoi pe mail (studenții sunt rugați să mă contacteze până la data de 1 
septembrie, pentru a oferi adresele de contact pe care vor primi subiectul!)  

Adresa pe care îi rog pe studenți să-mi scrie este cea instituțională:  
mihaelaviorica.constantinescu@litere.unibuc.ro 
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