
Data Ziua Oră începere Disciplina Grupă și serie Examinator Metodă de examinare
20 mai 2021 08.30 Antropologia artei Simona Drăgan Google meet  (examen oral)

Economie mondială Rodica Zaharia

28 aprilie 2021 miercuri 10.00 Europa și conflictele internaționale anul III Andrei Șiperco
Google Meet: eseu pe un subiect din 
tematica disciplinei

10 mai 2021 luni 19.00 Managementul organizațiilor culturale Vladimir Ionescu Google Forms

14 mai 2021 vineri 16.00 Managementul proiectelor europene Ionuț Croitoru

Test grila - Google Docs - studentii 
primes testul în momentul începerii 
examenului și îl pot completa doar în 
intervalul special alocat examenului.

6 mai 2021 joi 12:00 Opțional A7 Ramona Marinache

colocviu / examen oral în platforma 
google.meet; link:  meet.google.com/kkg-
zdoq-grj  

6 mai 2021 Joi 11:00-14:00 Opțional A8 Cornel Micu

Examen scris - subiectul va fi trimis 
la orele 11:00. Studentii vor avea la 
dispozitie 3 ore pentru a trimite un 
eseu de minim 3 pagini pe tema 
respectiva la adresa de mail 
cornel.micu@litere.unibuc.ro

26 aprilie 2021 luni 11-14 Opțional B7 Miroslav Tașcu Stavre colocviu
27 aprilie 2021 Marti 14.oo Opțional B8 Nina Vârgolici  Google Meet

27 aprilie 2021 Marți 10.00 Practică pentru licență grupa 2 și 3 Ctin Emil Bucur

În ziua menționată studenții au 
termen limită (ora 23.59) spre a 
trimite lucrările lor de semestru în 
format electronic la adresa 
emil.bucur@litere.unibuc.ro 

5 mai 2021 Miercuri Practică pentru licență grupa 1 Cornel Micu

În ziua menționată studenții au 
termen limită (ora 23.59) spre a 
trimite lucrările lor de semestru în 
format electronic la adresa 
cornel.micu@litere.unibuc.ro

Data Ziua Oră începere Disciplina Grupă și serie Examinator Metodă de examinare

25 mai 2021 Marți 10.00-14 Ideea europeană Andrei Cornea

Studenții trebuie să trimită email până 
pe data de 24 mai ora 18.00, pentru a 
putea primi subiectul în data examenului 
restant

26 mai 2021 Miercuri 10.00 Cultura mass media Mihaela Constantinescu

Examen scris, studenții trebuie să 
trimită email până pe data de 25 mai 
ora 18.00, pentru a putea primi 
subiectul în data examenului restant

27 mai 2021 Joi 10.00 Forme culturale contemporane Mihaela Constantinescu

Examen scris, studenții trebuie să 
trimită email până pe data de 25 mai 
ora 18.00, pentru a putea primi 
subiectul în data examenului restant

28 mai 2021 Vineri 14.00 Introducere în studii culturale Mihaela Constantinescu

Examen scris, studenții trebuie să 
trimită email până pe data de 27 mai 
ora 18.00, pentru a putea primi 
subiectul în data examenului restant

28 mai 2021 Vineri 10.00-12.00 Introducere în filosofia politicului Andrei Cornea

Studenții trebuie să trimită email până 
pe data de 26mai ora 18.00, pentru a 
putea primi subiectul în data examenului 
restant

28 mai 2021 Vineri 15.00-18.00 Ideologii politice Andrei Cornea

Studenții trebuie să trimită email până 
pe data de 26mai ora 18.00, pentru a 
putea primi subiectul în data examenului 
restant

29 mai 2021 Sâmbătă 10.00 Introducere în studii culturale Mihaela Constantinescu

Examen scris, studenții trebuie să 
trimită email până pe data de 27 mai 
ora 18.00, pentru a putea primi 
subiectul în data examenului restant

31 mai 2021 Luni 10-13 restante Miroslav Tascu-Stavre examen oral

31 mai 2021 Luni Istoria și teoria RI Alin Matei

începând cu ora 14.00 (în ambele 
situații) link de conectare  
meet.google.com/raz-nyyc-tbz 

1 iunie 2021 Marți Istoria și teoria RI Alin Matei

începând cu ora 14.00 (în ambele 
situații) link de conectare  
meet.google.com/raz-nyyc-tbz 

1 iunie 2021 Marți 10.00-12.00 Politica Externa si Diplomatie Viorella Manolache

Forma de examinare: examinare 
orala/ Forma de desfasurare: online, 
Google Meet/ 
https://meet.google.com/ohb-eevw-eij

2 iunie 2021 Miercuri 11:00-14:00 PICE Cornel Micu

Examen scris - subiectul va fi 
trimis la orele 11:00. Studentii vor 
avea la dispozitie 3 ore pentru a 
trimite un eseu de minim 3 pagini 
pe tema respectiva la adresa de 
mail cornel.micu@litere.unibuc.ro

2 iunie 2021 Miercuri 10.00-11.00 RE Ideologii politice Andrei Cornea

Studenții trebuie să trimită email până 
pe data de 1 iunie ora 18.00, pentru a 
putea primi subiectul în data examenului 
restant

26 aprilie - 30 mai 2021, Programarea examenelor în sesiunea de vară pentru Studii europene anul III

Programarea RESTANȚELOR în sesiunea de vară pentru Studii europene, anul III



2 iunie 2021 Miercuri restante Emil Ctin Bucur

practică licență, În ziua menționată 
studenții au termen limită (ora 23.59) 
spre a trimite lucrările lor de semestru în 
format electronic la adresa 
emil.bucur@litere.unibuc.ro 

3 iunie 2021 Joi 11:00-14:00 Dinamica Culturala a Globalizarii Cornel Micu

Examen scris - subiectul va fi trimis la 
orele 11:00. Studentii vor avea la 
dispozitie 3 ore pentru a trimite un eseu 
de minim 3 pagini pe tema respectiva la 
adresa de mail 
cornel.micu@litere.unibuc.ro

3 iunie 2021 Joi 11.00 restanțe Andrei Șiperco

Cei care doresc sa sustina restantele 
sunt rugati sa-mi trimita, pana pe 
data de 1 iunie 2021 inclusiv, un e-
mail pe adresa mea institutionala 
pentru a le putea trimite in timp util 
invitatia de participare la restanta pe 
platforma Google Meet

4 iunie 2021 Vineri 11:00-14:00 Opțional A8 Cornel Micu

Examen scris - subiectul va fi trimis 
la orele 11:00. Studentii vor avea la 
dispozitie 3 ore pentru a trimite un 
eseu de minim 3 pagini pe tema 
respectiva la adresa de mail 
cornel.micu@litere.unibuc.ro

5 iunie 2021 Sâmbătă Practica Licenta Cornel Micu

În ziua menționată studenții au 
termen limită (ora 23.59) spre a 
trimite lucrările lor de semestru în 
format electronic la adresa 
cornel.micu@litere.unibuc.ro

6 iunie 2021 Duminică Opțional A7 Ramona Marinache

în interval oral 10.00-12.00 (metodă de 
evaluare: colocviu oral, online, iar link-ul 
de conectare: meet.google.com/pnf-doqp-
rgy

3 iunie 2021 Joi 9:00-12:00 Restanțe 1 (examen oral) Simona Drăgan

Cerintele privind eventuale lucrari sunt 
comunicate in avans in mod individual, 
prin anuntarea intentiei de examen la 
profesor. Anuntarea intentiei de a 
sustine un examen - pana pe 16 mai (la 
simona.dragan@litere.unibuc.ro), 
depunerea lucrarii solicitate - pana pe 30 
mai.

4 iunie 2021 Vineri 9:00 - 11:00 Literatură europeană (examen scris) Simona Drăgan

Google Meet; subiectele vor fi anuntate 
la ora 8,55 si depunerea lucrarii se va 
face pe Turnitin (sau in alt mod urmand a 
fi comunicat atunci) pana la ora 11,00 
cel tarziu.

4 iunie 2021 Vineri 11:00 -13:00 Restanțe 2 (examen oral); in cazul mai multor restante sau in cazu       Simona Drăgan

Cerintele privind eventuale lucrari sunt 
comunicate in avans in mod individual, 
prin anuntarea intentiei de examen la 
profesor. Anuntarea intentiei de a 
sustine examenul - pana pe 16 mai (la 
simona.dragan@litere.unibuc.ro), 
depunerea lucrarii solicitate - pana pe 30 
mai.  
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