
Limba și Literatura Română - o Limbă și Literatură Străină

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1 Lexic și semantică anul I, sem. I Cristian Moroianu 7 septembrie 2020 10 Lucrare scrisă

2
Practică de specialitate (Corpus de limba română ca limbă 
străină) Carmen Mîrzea Vasile 8 septembrie 2020 18

Lucrare scrisă, de predat până pe data de 8.09.2020 (ora 18.00); studenții sunt rugați să 
contacteze profesorul  (carmen.vasile@unibuc.ro) până la data de 1.09, pentru a primi tema 
și instrucțiuni pentru lucrare; notarea va porni de la 1.

3 Morfologie, anul 1 Alexandru Nicolae, Carmen Vasile 15 septembrie 2020 09.00 Examen online

4 Redactare, etică și integritate academică, anul 1 Alexandru Nicolae 17 septembrie 2020 09.00 Examen online (+prezentare de carte depusă în TurnItIn până pe 17 septembrie)

5 Sintaxă comparată (opțional) Alexandru Nicolae 17 septembrie 2020 -- Lucrare depusă în TurnItIn până pe 17 septembrie.

6  Sintaxă  Andra Vasilescu  7 septembrie 2020  12-14

a) Studenții mă vor contacta duminică, 6 sept. pe adresa de e-mail instituțională 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) pentru a se înscrie la examen, astfel încât să știu pe ce 
adresă de e-mail să trimit subiectele.
b) Examenul se desfășoară pe e-mail. Profesorul trimite su-
biectul pe e-mail la ora 12, iar studenții trimit subiectele 
rezolvate înainte de ora 14.

7  Pragmatică   Andra Vasilescu   7 septembrie 2020  12-14

a) Studenții mă vor contacta duminică, 6 sept. pe adresa de e-mail instituțională 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro)
pentru a se înscrie la examen, astfel încât să știu pe ce
adresă de mail să trimit subiectele.
b) Examenul se desfășoară pe e-mail. Profesorul trimite su-
biectul pe e-mail la ora 12, iar studenții trimit subiectele 
        rezolvate înainte de ora 14.

8 Comunicare interculturală   Andra Vasilescu   7 septembrie 2020  12-14

a) Studenții mă vor contacta duminică, 6 sept. pe adresa de 
e-mail instituțională (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro)
pentru a se înscrie la examen. 
b) Cerințele de examen rămân cele formulate la începutul 
anului universitar: studentul se documentează pe o temă
la alegere, relevantă pentru domeniul comunicării inter-
culturale, care va fi folosită ca studiu de caz/exemplificare
pentru subiectul trimis pe e-mail la ora 12, urmând
ca studenții să trimită rezolvarea înainte de ora 14.

9 Lingvistică generală, seriile I și II Em.Ionescu 8 septembrie 2020 10 Examen scris față în față.

10 Redactare, etică și integritate academică, anul 1 Raluca Brăescu

5 septembrie 2020 10 Studenții restanțieri vor lua legătura cu mine la inceputul sesiunii de restante 
(ralucabraescu@yahoo.com), vor primi subiectele și vor pregăti o lucrare care va trebui 
predată (pe mail) până pe 5 septembrie, ora 10:00.



11

Umor, ironie, parodie (opțional) Mihaela-Viorica Constantinescu 4 septembrie 2020

 10-12

studenții vor realiza un referat (respectând cerințele menționate la cursul opțional, în 
semestrul I), pe care îl vor trimite pe mail 

12
Lingvistică generală, seria III - curs și seminar și seria I și II 
seminar Andreea SOARE 9 septembrie 2020 10 Examen scris - amf. „Bălcescu” (în caz de restricții legale, online)

13 Comunicare orală, anul I, seria a II-a Dragomirescu Adina 15 septembrie 2020 9 Examen scris trimis pe mail studentilor
14 Lexicologie și semantică Liviu Groza 4 septembrie 2020 12 studenții mă vor contacta pe mail pâna la 1.09 la adresa liviu.groza@litere.unibuc.ro
15 Didactica limbii și literaturii române Liviu Groza 4 septembrie 2020 12 studenții mă vor contacta pe mail pâna la 1.09 la adresa liviu.groza@litere.unibuc.ro

16 Lexicologie - Semantica, anul1, sem.1 Adriana Ichim, Melania Roibu 17 septembrie 2020 14 Referat din tematica de la curs; aplicatii din materia de seminar
17  Dinamica lexicului romanesc actual, anul II, sem. II Adriana Ichim 14 septembrie2020 14 Referat din tematica de la curs; 10 fise cu inovatii lexicale comentate.

18

Sintaxa Camelia Stan 2 septembrie 2020 10

Test grila trimis studentilor prin e-mail la data si ora programate. Testul va fi rezolvat si 
returnat profesorului prin e-mail la 3 ore din momentul primirii lui de catre student. Testul 
corectat si notat de catre profesor va fi trimis fiecarui student prin e-mail, respectandu-se 
confidentialitatea datelor personale.

19

Comunicare orala Camelia Stan 10 septembrie 2020 10

Test grila trimis studentilor prin e-mail la data si ora programate. Testul va fi rezolvat si 
returnat profesorului prin e-mail la 3 ore din momentul primirii lui de catre student. Testul 
corectat si notat de catre profesor va fi trimis fiecarui student prin e-mail, respectandu-se 
confidentialitatea datelor personale.

20

Particularitati fonologice ale limbii romane (curs optional) Camelia Stan 15 septembrie 2020 10

Test grila trimis studentilor prin e-mail la data si ora programate. Testul va fi rezolvat si 
returnat profesorului prin e-mail la 3 ore din momentul primirii lui de catre student. Testul 
corectat si notat de catre profesor va fi trimis fiecarui student prin e-mail, respectandu-se 
confidentialitatea datelor personale.

21 Structura etimologică a limbii române (opț.), anul II, sem. II Viorel Guruianu 8 septembrie 2020 11 Contact telefonic la nr. 021.269.20.54 / online.
22 Morfologie, anul I, seria a II-a Isabela Nedelcu 10 septembrie 2020 9.00 Examen oral pe platforma Zoom.
23 Normă și abatere (opț.), anul II Isabela Nedelcu 9 septembrie 2020 12.00-14.00 Referat trimis prin e-mail.
24 Functia metalingvistica (opț.) Roibu Melania 07 septembrie 2020 12.00-14.00 Referat transmis online.
25 Analiza conversaţiei, anul II Ariadna Stefanescu 9 septembrie 2020 10 Examen scris.
26 Pragmatica, anul II Ariadna Stefanescu 9 septembrie 2020 10 Examen scris.
27 Morfologie, anul I și anul II Camelia Ușurelu 03 septembrie 2020 9 Examen oral, cu subiect teoretic și subiect practic; platforma Zoom. 

28 Stilistică, anul II Camelia Ușurelu 04 septembrie 2020 10

Examen scris; studenții vor trimite pe 2.09. (până la ora 12) un email pe adresa 
camelia_usurelu@hotmail.com pentru a-și anunța intenția de a participa la examen. Fiecare 
dintre studenți vaprimi, pe 4.09 (cu câteva minute înainte de ora 10), un subiect individual. 
Tezele vor fi trimise după două ore profesorului.

29 Morfosintaxă și semantică. Clase funcționale (opț.), anul II Camelia Ușurelu 08 septembrie 2020 10 Studenții vor trimite lucrarea de cercetare pe mail, la adresa camelia_usurelu@hotmail.com.
30 „Păcate” ale comunicării orale - abordare pragmatică (opț.) Andrea Ghiță 17 septembrie 2020 16.00 Lucrare trimisă pe email.
31 Stilistică, anul II Oana Murăruș 03 septembrie 2020 10.00 - 12.00 Examen scris.

32 Elemente de dialectologie nord-dunăreană (opț.) Manuela Nevaci 15 septembrie 2020 14

Studenții vor trimite un e-mail de înscriere la examen pe adresa elanevaci@yahoo.com până 
duminică 12 septembrie și vor primi subiectele de examen pe 15 septembrie la ora 14. 
Subiectul va consta în analiza particularităților dialectale din punct de vedere fonetic, 
morfologic și lexical a unui text pe care îl vor primi pe e-mail. Studenții vor trimite 
rezolvările pe același e-mail până la 16.30.

33 Didactica limbii și literaturii române Florentina Sâmihăian 20 septembrie 2020 10 portofoliu + probă scrisă



Asistență Managerială și Secretariat

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1
Limba română contemporană, anul I, sem. I 

și II Cristian Moroianu 7 septembrie
11 Lucrare scrisă

2 Lb. română - Morfologie Viorel Guruianu 9 septembrie 2020 11 Contact telefonic la nr. 021.269.20.54 / online
3 Lb. română - Sintaxă Viorel Guruianu 9 septembrie 2020 11 Contact telefonic la nr. 021.269.20.54 / online



Științele Informării și Documentării

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1
Limba română contemporană, anul I, 

sem. I și II Cristian Moroianu
7 septembrie

11 Lucrare scrisă



Studii Europene

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1 Redactare academică   Andra Vasilescu   7 septembrie 2020  12-14

a) Studenții mă vor contacta duminică, 6 sept. pe adresa de 
e-mail instituțională (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro)
pentru a se înscrie la examen, astfel încât să știu pe ce
adresă de mail să trimit subiectele.
   b) Cerințele rămân cele formulate la începutul anului
        universitar. Studenții vor trimite pe mail cele 3 texte
        citite duminică, 6 sept. Luni, 7 sept ora 12 studenții vor 
        primi subiectul pe mail, urmând să trimită rezolvarea 
        înainte de ora 14.

2 Analiza discursului politic (opț.) Rodica Zafiu 10 septembrie 2020 Referat trimis prin e-mail.



Literatură Universală și Comparată

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1

Comunicare orală și scrisă Mihaela-Viorica Constantinescu 4 septembrie 2020

 10-12

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 pe mail profesorului examinator (studenții sunt rugați să contacteze 
profesorul până la data de 1 septembrie, pentru a oferi adresele de contact pe care vor primi 
subiectul!)

2 Stilistică, anul I Oana Murăruș 03 septembrie 2020 10.00 - 12.00 Examen scris.



Studii Avansate în Lingvistică

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1
Dimensiuni ale variației lingvistice Mihaela-Viorica Constantinescu 4 septembrie 2020

 10-12
Masteranzii vor realiza un referat (respectând cerințele menționate în cadrul atelierului, 
în semestrul al doilea), pe care îl vor trimite pe mail 

2 Frazeologie românească Liviu Groza 4 septembrie 2020 12 Studenții mă vor contacta pe mail pâna la 1.09 la adresa liviu.groza@litere.unibuc.ro
3 Dinamica limbii actuale. Limbajul mass media Adriana Ichim 14 septembrie 2020 18 Referat din tematica de la curs; 10 fise cu inovati lexicale comentate

4

Perspective cognitive in studiul limbii Camelia Stan 15 septembrie 2020 10

Test grila trimis studentilor prin e-mail la data si ora programate. Testul va fi rezolvat si 
returnat profesorului prin e-mail la 3 ore din momentul primirii lui de catre student. 
Testul corectat si notat de catre profesor va fi trimis fiecarui student prin e-mail, 
respectandu-se confidentialitatea datelor personale.

5 Clase şi unităţi funcţional-pragmatice: conectori textuali Ariadna Stefanescu 9 septembrie 2020 10 Examen scris
6 Morfosintaxă și semantică. Probleme litigioase Camelia Ușurelu 09 septembrie 2020 10 Masteranzii vor trimite lucrarea de cercetare pe mail, la adresa camelia_usurelu@hotmail
7 Retorică și argumentare Rodica Zafiu 10 septembrie 2020 Referat trimis prin e-mail.



Didactici ale Disciplinelor Filologice

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare
1 Practică de specialitate, anul I Andrea Ghiță 17 septembrie 2020 14.00 Portofoliu didactic.
2 Valori și atitudini, anul I Andrea Ghiță 17 septembrie 2020 16.00 Examen scris - lucrare trimisă apoi pe email.
3 Didactica limbii Oana Murăruș 04 septembrie 2020 Referate, proiecte.
4 Didactica lecturii Florentina Sâmihăian 20 septembrie 2020 16 colocviu
5 Strategii interpretative în studiul literaturii George Ardelean 15 septembrie 2020 referat
6 Evaluarea în disciplinele filologice Irina Georgescu 3 septembrie 2020 portofoliu 
7 Teorii moderne ale învățării Ciprian Fartușnic 2 septembrie 2020 portofoliu
8 Practică în cercetarea didactică Mihaela Stângu 15 septembrie 2020 portofoliu



Teoria și Practica Editării

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare
1 Retorică și argumentare Rodica Zafiu 10 septembrie 2020 Referat trimis prin e-mail.



Etnologie

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1 Etnolingvistica, anul II Stoica Gabriela 9 septembrie 2020  10-12

Studentii care au aceasta restanta sunt rugati sa contacteze profesorul pe 
mail (gabrielastoica.litere@gmail.com), pana pe data de 7 septembrie, 
pentru a definitiva lista de adrese care vor fi folosite pentru transmiterea 
subiectelor.

mailto:gabrielastoica.litere@gmail.com
mailto:gabrielastoica.litere@gmail.com
mailto:gabrielastoica.litere@gmail.com
mailto:gabrielastoica.litere@gmail.com


Comunicare și Relații Publice

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1 Dinamica limbii romane actuale, anul I, sem. I Roibu Melania 10 septembrie 2020 12.00- 14.00 examen (online?)
2
3



Reexaminări - prof. dr. Andra Vasilescu

 LITERE  SINTAXĂ  Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
  LITERE  PRAGMATICĂ   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
  LITERE  COMUNICARE INTERCULTURALĂ   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
  LITERE  GRAMATICĂ ȘCOLARĂ   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
 LITERE MASTER  SAL   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
  LITERE MASTER  TPE   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
 LITERE MASTER  DDF   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
 SE  REDACTARE ACADEMICĂ   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
SE -  MASTER  CPCI II   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe
 CRP - MASTER  MCRP I   Andra Vasilescu  14 sept 2020  12-14  Idem restanțe



Română B

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1 Sintaxă, anul 2 Alexandru Nicolae 2 septembrie 2020 14 Examen online.

2

Limba romana - Fonetica si 
fonologie Camelia Stan 01 septembrie 2020 10

Test grila trimis studentilor prin e-mail la data si ora programate. Testul va fi rezolvat si 
returnat profesorului prin e-mail la 3 ore din momentul primirii lui de catre student. Testul 
corectat si notat de catre profesor va fi trimis fiecarui student prin e-mail, respectandu-se 
confidentialitatea datelor personale.

3 Pragmatică, anul II Andrea Ghiță 02 septembrie 2020 16.00 Lucrare trimisă pe email.
4 Stilistică, anul I Oana Murăruș 01 septembrie 2020 16.00 - 17.00 Examen scris.
5 Lexic și semantică Helga Oprea 01 septembrie 2020 17.00 - 20.00 Examinare online pe platformă electronică.
6 Morfologie Raluca Brăescu 01 septembrie 2020 12.00 - 14.00 Lucrare scrisă trimisă pe e-mail.



Limbi Moderne Aplicate

Nr. crt. Disciplina Examinator Data Ora Metoda de evaluare

1 Stilistică, an II, sem. 1, seria 1 Carmen Mîrzea Vasile 5 septembrie 2020 18

Reexaminarea va consta în redactarea unei lucrări scrise, care trebuie predată până pe data de 
5.09.2020 (ora 18.00); studenții sunt rugați să contacteze profesorul  
(carmen.vasile@unibuc.ro, carmen_marzea@yahoo.fr) până la data de 1.09.2020, pentru a 
primi tema și instrucțiuni pentru lucrare; notarea va porni de la 1 (punctul din oficiu).

2
Elemente de stilistica, anul II, seria a II-a, 
sem. I și II Melania Roibu 5 septembrie 2020 12.00 - 14.00 Referat trimis pe mail.

3
Elemente de stilistica, anul II, seria a I, 
sem. II Raluca Brăescu

5 septembrie 2020

10.00 - 12.00 Lucrare trimisă pe e-mail.
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