Nr. crt. Denumire disciplina

Programări ses. TOAMNĂ 2020
Anul

Sem

Nume prenume profesor

Data

1 Introducere în studiile culturale

I

I

Mihaela Constantinescu

10 septembrie 09.00

2 Forme culturale contemporane

II

II

Mihaela Constantinescu

10 septembrie 11.00

3 Istoria imaginarului european

I

I

Filip Iorga

4 Ideea europeană

I

I

Andrei Cornea

5 Redactare, etică, integritate academică

I

I

Andra Vasilescu

5 Redactare, etică, integritate academică

I

I

Andra Vasilescu

Modul de examinare
Desfasurarea examenului: La ora stabilita, studentii vor
primi un set de intrebari; vor trimite raspunsurile in max. 2
ore, pe adresa de mail a titularului de curs si a titularului de
seminar.
Desfasurarea examenului: La ora stabilita, studentii vor
primi un set de intrebari; vor trimite raspunsurile in max. 2
ore, pe adresa de mail a titularului de curs si a titularului de
seminar.

10 septembrie 18.00-20.00

Modalitatea de evaluare va consta în redactarea de către
studenți a câte unui referat de 4-6 pagini pornind de la
una dintre temele abordate în respectivele cursuri.
Referatul îmi va fi transmis prin e-mail, la adresa
filip.iorga@unibuc.ro, până la data de 1 septembrie, iar
în 10 septembrie, în intervalul menționat, voi avea
discuții cu studenții pe marginea referatelor și le voi
transmite notele.

7 septembrie

Subiectul se primeste pe mail, rezolvarea se trimite pe
mail. Studentii ma vor contacta duminica 6 septembrie,
respectiv duminica 13 septembrie pe adresa institutionala
andra.vasilescu@litere.unibuc.ro PENTRU A SE INSCRIE LA
EXAMEN (astfel incat eu sa stiu pe ce adresa de mail trimit
subiectele).

14 septembrie Reexaminare

Subiectul se primeste pe mail, rezolvarea se trimite pe
mail. Studentii ma vor contacta duminica 13 septembrie pe
adresa institutionala andra.vasilescu@litere.unibuc.ro
PENTRU A SE INSCRIE LA EXAMEN (astfel incat eu sa stiu pe
ce adresa de mail trimit subiectele).

6 Istoria si teoria RI

7 Istoria Europei

I

I +II

Va consta din expedierea unei lucrări (eseu) pe una dintre
temele circumscrise și abordate în cadrul prelegerilor de
curs și/sau dezbaterilor de la seminar, expediat prin
intermediul platformei www.turnitin.com (în intervalul de
timp 1.009.2020, ora 0.00 - 10.09.2020, ora 11.59).
Termenul limită de predare este: 10.09.2020, ora 11.59!
Pentru acces la depunerea materialului studenții îți vor
face cont propriu și se vor conecta folosind următoarele
date de identificare: Nume sau număr curs: Examen
(restanta) ITRI-09.2020-sem I &/sau II
ID-ul de cont curs: 25676755 , iar cheia de înregistrare
este: 09.2020
Temă (Assignment):Semestrul I
Semestrul II

Alin Matei

I

I+II

Andrei Șiperco

până pe 1 septembrie

8 Literatura ca element constitutiv al identităţii europene I

I+II

Simona Drăgan

18 septembrie

9 Politici si instituţii culturale europene

10 Metode de cercetare

I

II

Cornel Micu

8 septembrie, ora 11.00

I

II

Emanuel Adrian Sârbu

3 septembrie

studenţiiii trebuie sa elaboreze un eseu de minimum 5 maximum 9 pagini de text, cu indicarea bibliografiei
consultate, pe un subiect pe care il aleg din cursurile pe
care le-au audiat. Proiectul trebuie trimis pe adresa de email instituţională a titularului de curs
detalii pe grupul de facebook
Examen oral, sustinut online. Studentii vor primi la
orele 11:00 o tema referitoare la materia studiata si vor
avea la dispozitie trei ore pentru a redacta un eseu de
minim trei pagini pe tematica respectiva. Eseul va fi
trimis la adresa cornel.micu@litere.unibuc.ro pana cel
tarziu la orele 14:00.
În cursul acestei zile, studenții vor trebui să transmită
pe adresele noastre de e-mail, la fel ca si in sesiunea din
iunie, un design (proiect) de cercetare in conformitate
cu cerintele care le-au fost transmise la
inceputul semestrului.

Portofoliul de practica va fi transmis in format electronic
catre profesor in intervalul 01-08 septembrie 2020, dar nu
mai tarziu de 08 septembrie ora 20.00, pe e-mail, la adresa:
oana.preda@litere.unibuc.ro Portofoliul de practica va
contine toate temele transmise si lucrate in sem II. In cazul
in care nu stiti ce aveti de facut, va rog sa luati legatura
direct cu dna profesoara pe e-mail.

18 Practica de specialitate

I

11 Educatie fizică

I

I+II

12 Instituţii şi politici ale Uniunii Europene

II

I

Miroslav Tașcu Stavre

14 si 16 septembrie 10.0014.00 Zoom

exista document atasat privind modalitatea examenului
pe grupul de facebook, si pe site-ul litere.ro

II

I

Paul Cernat

3 septembrie

Restanța ar urma să constea într-un referat/eseu pe
teme pe care le voi trimite restanțierilor în prealabil.

13

Cultură şi civilizaţie romănească în perspectiva
europeană

14 Dinamica culturală a globalizării

II

Oana Preda

I

până pe 8 septembrie

Marius Cătălin Leștaru, departamentul de educație fizică
tel: 4021-313.81.36; e-mail
departamentul.sport@unibuc.ro.

Cornel Micu

9 septembrie, ora 11.00

Examen oral, sustinut online. Studentii vor primi la
orele 11:00 o tema referitoare la materia studiata si vor
avea la dispozitie trei ore pentru a redacta un eseu de
minim trei pagini pe tematica respectiva. Eseul va fi
trimis la adresa cornel.micu@litere.unibuc.ro pana cel
tarziu la orele 14:00.

10 septembrie 18.00-20.00

Modalitatea de evaluare va consta în redactarea de către
studenți a câte unui referat de 4-6 pagini pornind de la
una dintre temele abordate în respectivele cursuri.
Referatul îmi va fi transmis prin e-mail, la adresa
filip.iorga@unibuc.ro, până la data de 1 septembrie, iar
în 10 septembrie, în intervalul menționat, voi avea
discuții cu studenții pe marginea referatelor și le voi
transmite notele.

Miroslav Tașcu Stavre

14 si 16 septembrie 10.0014.00 Zoom

exista document atasat privind modalitatea examenului
pe grupul de facebook, si pe site-ul litere.ro

II

Simona Drăgan

până pe 8 septembrie ora 9.00

II

I+II

Simona Țigriș

13 septembrie

I+II

I+II

Irina Bocianu

7 sept ora 12.00

detalii pe grupul de facebook
examenul va fi pe Zoom, 10.00-12.00;
simona.tigris@lls.unibuc.ro
irina_bocianu@yahoo.com

15 Cultura europeană

II

I+II

Filip Iorga

16 Ideologii politice contemporane

II

II

Andrei Cornea

17 Politici publice

II

II

18 Practica de specialitate

II

19 Limba străină spaniolă
20 Limba străină engleză

Examenul de restanta se va desfasura la fel ca in
sesiunea din vara si consta in trimiterea portofoliului cu
temele aferente semestrului pentru care au restanta
.Portofoliul se va trimite pe adresa
institutionala madalina.toader@lls.unibuc.ro

21 Limba străină franceză

I+II

I+II

Mădălina Toader

până pe 18 septembrie

22 Limba străină italiană
23 Limba străină germană

II
II

I+II
I+II

Maria Boghiu
Emanuel Hulubeanu

inscriere pana pe 28 august pe e-mail boghiu.maria@yahoo.com
10 septembrie ceardacu_stanciului@yahoo.com

