
Nr. crt.Denumire disciplina Anul Sem Nume prenume profesor Data Modul de examinare

1 Istoria și teoria relațiilor internaționale I I Alin Matei 21 ian.

 modul de organizare la distanță al examenului: examen scris „la distanță”; 
studenții vor trimite răspunsurile lor la subiectele de examen prin intermediul 
platformei www.turnitin.com (https://www.turnitin.com/), având condiție - să nu 
fie copiat mai mult de 10%). Data examenului este: 21.01.2021, în intervalul de 
timp cuprins între ora 11.00 și 15.59!  pentru acces la depunerea studenții se vor 
conecta folosind următoarele date de identificare:
                      Nume sau număr secțiune: Examen semestrul I
                      ID-ul de cont curs: 27772642 , iar cheia de înregistrare este 2020-21
                      Temă (Assignment): Examen
              - lucrările pot fi depuse o singură dată, începând cu data de 21.01.2021 
(ora 11.00) până la data de 21.01.2021, ora: 15.59 (depunerile tardive nu sunt 
admise)!
Precizare:
În cadrul lucrărilor depuse în platformă studenții sunt obligați să menționeze, pe 
prima pagină a lucrării lor  următoarele elemente de identitate: prenume și numele 

2 Literatura ca element constitutiv al identității europeneI I Simona Drăgan 29, 30 ian. Literatura, anul I, conf. S. Dragan, orele 9,00 (Google Meet), conform 
programarilor urmand a fi stabilite + restante Literatura si alte examene orale

Literatura ca element constitutiv al identității europene Simona Drăgan 1-Feb Restante Literatura anul I, sem. 2 (scris), 10,00-12,00 - cu depunere pe Turnitin 
(subiectul se va anunta pe grup inainte de ora 10,00)

3 Istoria imaginarului european I I Filip Iorga 24 ian.
Data limită pentru trimiterea lucrărilor de final de semestru (pe 
adresa filip.iorga@unibuc.ro): duminică, 24 ianuarie 2021.                                                                                     

           

4 Istoria Europei I I Andrei Șiperco 19 ianuarie 2021, intervalul 
14-17.

studenţii vor realiza un eseu de minimum trei pagini, pe un subiect pe care-l vor 
primi din tematica cursului, utilizând lucrări din bibliografia indicată în fişa 
disciplinei şi cât mai multe resurse relevante disponibile online. La nota finală se 
va ţine cont de activitatea la seminar.

5 Introducere în studii culturale I I Mihaela Constantinescu 25 ian., 14.00 online
6 Ideea europeană I I Andrei Cornea 2-4 februarie, ora 11 online

7 Redactare academică, etică, integritate academică I I Andra Vasilescu 22 ianuarie, 12-14 examen online (studenții primesc subiectul pe mail și trimit subiectul rezolvat prin 
reply la mailul respectiv, înainte de ora 14)

8 Limba străină - engleză I I Irina Bocianu 13 ian., ora 18.00 online

9 Limba străină - franceză I I Mădălina Toader 11 ian., ora 12.00 In urma consultării cu studenții, am convenit sa-mi trimita portofoliile cu temele 
cerute pentru fiecare an  pe google classroom pana la data de 15 ianuarie.

10 Educație fizică I I Marius Leștaru 26 ian. marius.lestaru@unibuc.ro
11 Cultură și civilizație românească în perspectivă europeI I Paul Cernat 22 ian.,10.00-12.00 examen scris     cernatpaul@gmail.com
12 Instituții și politici europene II I Miroslav Tașcu Stavre 25.01.2021 - ora 9- 18 online

13 Cultura europeană II I Filip Iorga 19 ian. 

Data limită pentru trimiterea lucrărilor de final de semestru (pe 
adresa filip.iorga@unibuc.ro): marți, 19 ianuarie 2021.                                                                                     
Întâlnire online pentru notare și discutarea lucrărilor: miercuri, 27 ianuarie 2021, 
orele 9.00-12.00.

14 Dinamica culturală a globalizării II I Cornel Micu 31 ianuarie orele 12:00 online

Dinamica culturala a globalizarii (SE anul II semestrul I) Cornel Micu 19 ianuarie, orele 12:00
In cazul examenelor de restanta rog studentii sa ma contacteze pe facebook 
incepand cu orele 11:00 pentru a sti cui voi trimite subiectele la orele 12:00.

Politici si institutii culturale europene (SE anul I semestrul II) Cornel Micu 20 ianuarie, orele 12:00
In cazul examenelor de restanta rog studentii sa ma contacteze pe facebook 
incepand cu orele 11:00 pentru a sti cui voi trimite subiectele la orele 12:00.

Programări ses. IARNĂ 2021



Idei si mentalitati in Europa moderna I (SE anul II semestrul I) Cornel Micu 21 ianuarie, orele 12:00
In cazul examenelor de restanta rog studentii sa ma contacteze pe facebook 
incepand cu orele 11:00 pentru a sti cui voi trimite subiectele la orele 12:00.

Idei si mentalitati in Europa moderna I (SE anul II semestrul I) Cornel Micu 22 ianuarie, orele 12:00
In cazul examenelor de restanta rog studentii sa ma contacteze pe facebook 
incepand cu orele 11:00 pentru a sti cui voi trimite subiectele la orele 12:00.

Idei si mentalitati in Europa moderna II (SE anul II semestrul II) Cornel Micu 23 ianuarie, orele 12:00
In cazul examenelor de restanta rog studentii sa ma contacteze pe facebook 
incepand cu orele 11:00 pentru a sti cui voi trimite subiectele la orele 12:00.

15 Opțional Istoria artelor II I Simona Drăgan 3-Feb Optional Istoria artei, anul II, conf. S. Dragan, orele 9,00 (Google Meet) + restante 
Istoria artei

16 Opțional Analiza discursului politic II I Gabriela Stoica
01 feb. pentru lucrarea 
scrisă și pe 04 februarie 
oral

Lucrare scrisă (de analiză de discurs politic) și susținerea orală a acesteia. Termen 
de predare a lucrării scrise - 01.02.2021 (se trimite pe mail profesorului: 
gabriela.stoica@litere.unibuc.ro); susținerea orală - 04.02.2021 - 9.30-16.00 - 
online, platforma Google Meet (linkul de conectare va fi trimis de profesor). 
Pentru conectare, studenții trebuie să folosească adresele de mail instituționale.

17 Opțional Securitatea europeană între PESC și PESA II I Emil Bucur 19 ian., 10.00
examen oral online (colocviu) prin intermediul platformei google.meet, iar linkul 
dedicat este meet.google.com/ths-rvai-osq

18 Opțional Tranziție și democrație II I Miroslav Tașcu Stavre 9.01. 2021 - ora 9 - 15 online
19 Limba străină engleză A+B II I Irina Bocianu 13 ian., ora 16.00 online

20 Limba străină franceză A+B II I Mădălina Toader 13 ian., ora 10.00 In urma consultării cu studenții, am convenit sa-mi trimita portofoliile cu temele 
cerute pentru fiecare an  pe google classroom pana la data de 15 ianuarie.

21 Limba străină spaniolă II I Simona Tigriș 13 ian., 12.00-14.00 Evaluarea constă într-un test pe platforma Exam.net
22 Limba străină germană II I Emanuel Ulubeanu
23 Limba străină italiană II I Maria Boghiu 13 ian., ora 12.00 platforma Zoom
24 Educație fizică II I Marius Leștaru 26 ian. marius.lestaru@unibuc.ro
25 Politica externă și diplomație III I Viorella Manolache 05 feb., 10.00-12.00 pentru sustinerea examenului scris (platforma Google meet)
26 Introducere în filosofia politicului III I Andrei Cornea 27-28 ianuarie, ora 10 online
27 Cultura mass media III I Mihaela Constantinescu 20 ian., ora 12.00 online
28 Managementul proiectelor europene III I Ionuț Croitoru 22 ian., 16.00 Modalitate desfasurare: online Tip evaluare: test grila.

29 Practică pentru licență III I Ramona Marinache 31 ian. În zilele menționate mai sus studenții trebuie să trimită lucrările finale în format 
electronic la adresa ramona.marinache@unibuc.com.

30 Opțional Perspective asupra familiei în cultura europeaIII I Filip Iorga 24-Jan
Data limită pentru trimiterea lucrărilor de final de semestru (pe 
adresa filip.iorga@unibuc.ro): duminică, 24 ianuarie 2021.                                                                                     
Colocviu online pentru notare și discutarea lucrărilor: luni, 1 februarie 2021, orele 

31 Opțional Femeia în societatea românească III I Ramona Marinache 29 ian. În zilele menționate mai sus studenții trebuie să trimită lucrările finale în format 
electronic la adresa ramona.marinache@unibuc.com.

32 Opțional Problematica Holocaustului III I Andrei Șiperco 14 ianuarie 2021, intervalul 
10-12

studenţii vor realiza un eseu de minimum trei pagini, pe un subiect pe care-l vor 
primi din tematica cursului, utilizând lucrări din bibliografia indicată în fişa 
disciplinei şi cât mai multe resurse relevante disponibile online.

33 Opțional Democrații în transformare..... III I Alin Matei
34 Limba străină engleză A+B III I Irina Bocianu 13 ian., ora 14.00 online

35 Limba străină franceză A+B III I Mădălina Toader 11 ian., ora 10.00 In urma consultării cu studenții, am convenit sa-mi trimita portofoliile cu temele 
cerute pentru fiecare an  pe google classroom pana la data de 15 ianuarie.

36 Limba străină spaniolă III I Simona Tigriș 11 ian., 14.00-16.00 Evaluarea constă în prezentări orale și test pe platforma Exam.net,
37 Limba străină germană III I Emanuel Ulubeanu
38 Limba străină italiană III I Maria Boghiu 13 ian., ora 14.00 platforma Zoom
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