
SID anul I
AVRAM Laurențiu Dorel Arhivele naționale și gestiunea documentelor contemporane SID, I

17.09.2020 ora 11
La Facultatea de Litere, la catedră, în funcție de numărul de studenți 
care vor veni.

REGNEALĂ Mircea Bazele biblioteconomiei SID, I 22.09.2020 ora 09 online
POPESCU Cristina Bibliografie generală SID, I 07.09.2020 examen oral pe Google Meet
BĂRAN Gabriela Catalogarea documentelor SID, I

02.09.2020 ora 12

examinarea se va face pe Google Meet și Google Classroom,  păstrând 
forma de examinare, după caz: test pe platforma Google Classroom cu 
prezență pe Google Meet

POPESCU Cristina Cultura informației (facultativ) SID, I 07.09.2020 examen oral pe Google Meet
AVRAM Laurențiu Dorel Introducere în arhivistică SID, I

17.09.2020 ora 11
La Facultatea de Litere, la catedră, în funcție de numărul de studenți 
care vor veni.

ENACHE Ionel Introducere în sisteme automatizate de informare și documentare SID, I 15.09.2020 Trimiterea referatului pe adresa de email a domnului profesor
AVRAM Laurențiu Dorel

Istoria scrisului, a cărții și a bibliotecilor
SID, I

17.09.2020 ora 11
La Facultatea de Litere, la catedră, în funcție de numărul de studenți 
care vor veni.

ADĂSCĂLIȚEI Mirela Lb. Engleză SID, I 12.09.2020
Examen oral (sem. 2) pe Skype si o singura persoana care poate da 
examenul scris (sem. 1), de trimis prin e-mail.

BORDEA Daniela Lb. Franceză SID, I 10.09.2020 ora 11
La Facultatea de Litere, in fata secretariatului si vom merge intr-o clasa, 
in functie de numarul de studenti care vor veni.

ENACHE Ionel Management în structuri documentare SID, I 15.09.2020 Trimiterea referatului pe adresa de email a domnului profesor
MADGE Octavia Luciana

Organizarea informației și taxonomia cunoașterii
SID, I

04.09.2020
Referat - o veti contacta pe doamna profesoara cu 5-6 zile inainte pentru 
a afla pe ce tema trebuie sa pregateasca un referat/proiect

AVRAM Laurențiu Dorel
Paleografie chirilică și slavonă

SID, I
17.09.2020 ora 11

La Facultatea de Litere, la catedră, în funcție de numărul de studenți 
care vor veni.

CONSTANTINESCU Mihai Practică de specialitate SID, I

05.09.2020 ora 10

Notele vor fi acordate pe baza unui referat prin care este analizată 
activitatea bibliotecilor pe social media în perioada de vară. Referatele 
trebuie trimise până la data menționată.

ANTONESCU Simona Maria Structuri documentare pentru copii și adolescenți SID, I 05.09.2020 ora 17 ZOOM



SID anul II
POPESCU Cristina Dezvoltarea și evidența colecțiilor în biblioteci și CDI SID, II 07.09.2020 examen oral pe Google Meet
ANTONESCU Simona Maria Didactica specialității SID, II 06.09.2020 ora 17 ZOOM
ANTONESCU Simona Maria Forme de animație culturală în SD pentru utilizatori non-adulți SID, II 06.09.2020 ora 17 ZOOM

ADĂSCĂLIȚEI Mirela Lb. Engleză SID, II 12.09.2020
Examen oral (sem. 2) pe Skype si o singura persoana care poate da 
examenul scris (sem. 1), de trimis prin e-mail.

BORDEA Daniela Lb. Franceză SID, II 10.09.2020 ora 11
            

in functie de numarul de studenti care vor veni.
ENACHE Ionel Marketingul structurilor de intermediere a informațiilor și documentelor SID, II 15.09.2020 Trimiterea referatului pe adresa de email a domnului profesor
MADGE Octavia Luciana

Opțional I A
SID, II

04.09.2020
Referat - o veti contacta pe doamna profesoara cu 5-6 zile inainte pentru 
a afla pe ce tema trebuie sa pregateasca un referat/proiect

POPESCU Cristina Opțional I A SID, II 07.09.2020 examen oral pe Google Meet
ANTONESCU Simona Maria Opțional I B SID, II 06.09.2020 ora 17 ZOOM
CORAVU Robert Florin

Opțional I B
SID, II

17.09.2020 ora 12
Platforma Webex - pentru asta, restanțierii trebuie să mă contacteze 
pentru a stabili detaliile  la adresa: robert.coravu@litere.unibuc.ro

BĂRAN Gabriela Practică de specialitate în CD SID, II
02.09.2020 ora 12

portofoliu de practică și susținerea orală a acestuia în regim online pe 
Google  Meet

BĂRAN Gabriela

Programe automatizate de informare și documentare

SID, II

02.09.2020 ora 12

examinarea se va face pe Google Meet și Google Classroom,  păstrând 
forma de examinare, după caz: test pe platforma Google Classroom cu 
prezență pe Google Meet

POPESCU Cristina Selecția și deselecția colecțiilor în biblioteci și CDI SID, II 07.09.2020 examen oral pe Google Meet
NICULESCU Zenovia Sisteme de clasificare a documentelor SID, II

07.09.2020
examen scris pe e-mail: va comunica subiectele, iar studentii vor avea 
un timp limita in care vor trebui sa răspundă.

ENACHE Ionel Sisteme și rețele automatizate pentru informare și documentare SID, II 15.09.2020 Trimiterea referatului pe adresa de email a domnului profesor

mailto:robert.coravu@litere.unibuc.ro
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GISC anul I

TÎRZIMAN Elena Colecții și biblioteci digitale GISC, I 10.09.2020 ora 10

Sala 203 sau in cazul in care trebuie sa fie online, studentul sau 
studentii vor lua legatura cu mine si vom stabili o sesiune de lucru 
online

MADGE Octavia Luciana
Managementul calității în transferul de informații

GISC, I
04.09.2020

Referat - o veti contacta pe doamna profesoara cu 5-6 zile inainte pentru 
a afla pe ce tema trebuie sa pregateasca un referat/proiect

ENACHE Ionel Planificarea și organizarea în structuri documentare GISC, I 05.09.2020 Trimiterea referatului pe adresa de email a domnului profesor
CORAVU Robert Florin Practică de cercetare în structuri bibliotecare GISC, I

18.09.2020 ora 12
Platforma Webex - pentru asta, restanțierii trebuie să mă contacteze 
pentru a stabili detaliile  la adresa: robert.coravu@litere.unibuc.ro

MADGE Octavia Luciana Practică de cercetare în structuri bibliotecare GISC, I
04.09.2020

Referat - o veti contacta pe doamna profesoara cu 5-6 zile inainte pentru 
a afla pe ce tema trebuie sa pregateasca un referat/proiect

CORAVU Robert Florin
Regăsirea online a informației

GISC, I
18.09.2020 ora 12

Platforma Webex - pentru asta, restanțierii trebuie să mă contacteze 
pentru a stabili detaliile  la adresa: robert.coravu@litere.unibuc.ro

ENACHE Ionel Resurse umane în structuri documentare GISC, I 15.09.2020 Trimiterea referatului pe adresa de email a domnului profesor
ANTONESCU Simona Maria Sociologia informației și a lecturii GISC, I 07.09.2020 ora 17 ZOOM
REGNEALĂ Mircea Teorii contemporane în dezvoltarea colecțiilor din biblioteci și CDI GISC, I 

22.09.2020 ora 08 online
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