
Data Ziua Oră începere Disciplina Grupă și serie Examinator Metodă de examinare
26 aprilie 2021 Marți 16:00 Tutorial pentru elaborarea lucrării de diplomă grupa 1, seria I Mădălina Spătaru verificare - google classroom (pt. postarea subiectului) și google meet.
20 aprilie 2021 Marți 16:00 Tutorial pentru elaborarea lucrării de diplomă grupa 2, seria I Mădălina Spătaru verificare - google classroom (pt. postarea subiectului) și google meet.
26 aprilie 2021 Luni Opțional C3 - etnologie Narcisa Știucă Evaluare continuă - finalizare
26 aprilie 2021 Luni Tutorial pentru elaborarea lucrării de diplomă grupa 3 Delia Ungureanu Evaluare continuă - finalizare
27 aprilie 2021 Marți Structura limbii engleze Daniela Sorea online
28 aprilie 2021 Miercuri Opțional Tipuri de discurs Ariadna Ștefănescu google meet; e-mail (se trimit referatele)
6 mai 2021 Joi Opţional Naraţie şi descriere în textul literar Melania Roibu e-mail (referat)
7 mai 2021 Vineri Opțional Literatură și ideologie comunistă Ion Manolescu referat e-mail: ion.manolescu@unibuc.ro
8 mai 2021 Sâmbătă
9 mai 2021 Duminică
10 mai 2021 Luni 00:01-24:00 Opțional: Gramatică școlară cele 2 grupe de opțional Andra Vasilescu Portofoliu trimis pe mail. Nerespectarea intervalului de trimitere a portofoliului atrage absență (=restanță).
11 mai 2021 Marți 10.00 Opțional „Texte vechi românești” Emanuela Timotin Examen scris, cu subiecte individuale trimise fiecărui student pe mail.
12 mai 2021 Miercuri Opțional Mari dramaturgi ai sec. XX Elena Ionescu lucrare scrisă trimisă prin mail
13 mai 2021 Joi
14 mai 2021 Vineri
15 mai 2021 Sâmbătă Opțional: Lingvistică romanică Gabriela Stoica lucrare trimisă pe e-mail
16 mai 2021 Duminică Opțional „Adevărata Filo-sofie” Caius Dobrescu lucrare trimisă pe e-mail

Opțional „Autobiografic și autobiografie în opera lui Marin Preda” Ovidiu Verdeș lucrare trimisă pe e-mail
17 mai 2021 Luni
18 mai 2021 Marți 10.00 Istoria limbii române literare seria a II-a Camelia Ușurelu Examen scris, cu subiecte individuale trimise fiecărui student pe mail.
19 mai 2021 Miercuri
20 mai 2021 Joi
21 mai 2021 Vineri Scriitori români și evrei Daniel Cristea-Enache Predare eseu
22 mai 2021 Sâmbătă
23 mai 2021 Duminică
24 mai 2021 Luni
25 mai 2021 Marți
26 mai 2021 Miercuri 14-16 Restanță Opțional „Autobiografic și autobiografie în opera lui Marin Preda Ovidiu Verdeș Google Meet discutarea lucrărilor și prezentarea rezultatelor
27 mai 2021 Joi
28 mai 2021 Vineri Opțional: Cărți populare și romane fantasy. Din paraliteratura de ieri și de azi Cristina Dima lucrare scrisă trimisă prin e-mail
29 mai 2021 Sâmbătă
30 mai 2021 Duminică

Data Ziua Oră începere Disciplina Grupă și serie Examinator Metodă de examinare
15 mai 2021 Sâmbătă opționalul de Teorii ale poeziei în modernitate Bogdan Tănase studenții cu restanță trebuie să-mi scrie un e-mail pentru a primi subiectul.
20 mai 2021 Joi 10.00 Literatura universala si comparata Elena Ionescu

22 mai 2021 Joi 12.00 Literatura română Catrinel Popa
sunt rugaţi să-mi scrie pe această adresă de mail cu o zi înainte pentru a le trimite subiectul (va fi examen scris, lucrare 
expediată prin e_mail).

25 mai 2021 Marți 10.00-12.00 Teoria Literaturii Carmen Mușat studenții sunt rugați de a lua legătura cu profesorul pentru a primi din timp link-ul de examen.
26 mai 2021 Miercuri 10.00-12.00 Opțional Carmen Mușat studenții sunt rugați de a lua legătura cu profesorul pentru a primi din timp link-ul de examen.
26 mai 2021 Miercuri 14-16 Restanță Opțional „Autobiografic și autobiografie în opera lui Marin Preda Ovidiu Verdeș Google Meet discutarea lucrărilor și prezentarea rezultatelor
27 mai 2021 Joi 10.00 restanță Lingvistică generală Emil Ionescu Google Classroom
29 mai 2021 Sâmbătă 10.00 Restanță Tutorial pentru elaborarea lucrării de diplomă Mădălina Spătaru Pralea verificare - google classroom (pt. postarea subiectului) și google meet.
31 mai 2021 Luni 09.00 Literatura franceză anul II, sem. II Lucia Marinescu

31 mai 2021 Luni 16.00-18.00 Sintaxă Andra Vasilescu

Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA RESTANȚĂ personal printr-un e-mail trimis profesorului 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul zilei de sâmbătă, 29 mai 2021. Profesorul trimite subiectul de examen pe 
adresa de e-mail prin care studentul s-a înscris la restanță. Studentul trimite rezolvarea în decurs de 2 ore din momentul 
primirii subiectului, obligatoriu ca REPLY la mailul trimis de profesor, atașând atât subiectul primit, cât și rezolvarea 
(document Word/Pdf/imagine). Exclus link la drive! Studenții sunt rugați ca până la data restanței să se asigure că au 
cunoștințele tehnice necesare pentru a respecta condițiile expuse mai sus. Nerespectarea acestor condiții de examen 
conduce la absență.

Programarea examenelor în sesiunea de vară pentru Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă, anul III

Literatura și cultura B
Curs opțional B

Structura limbii B

Programarea RESTANȚELOR în sesiunea de vară pentru Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă, anul III



31 mai 2021 Luni 18.00-20.00 Pragmatică Andra Vasilescu

Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA RESTANȚĂ personal printr-un e-mail trimis profesorului 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul zilei de sâmbătă, 29 mai 2021. Profesorul trimite subiectul de examen pe 
adresa de e-mail prin care studentul s-a înscris la restanță. Studentul trimite rezolvarea în decurs de 2 ore din momentul 
primirii subiectului, obligatoriu ca REPLY la mailul trimis de profesor, atașând atât subiectul primit, cât și rezolvarea 
(document Word/Pdf/imagine). Exclus link la drive! Studenții sunt rugați ca până la data restanței să se asigure că au 
cunoștințele tehnice necesare pentru a respecta condițiile expuse mai sus. Nerespectarea acestor condiții de examen 
conduce la absență.

31 mai 2021 Luni 01.00-24.00 Opțional Comunicare interculturală Andra Vasilescu
Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA RESTANȚĂ personal printr-un e-mail trimis profesorului 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul zilei de sâmbătă, 29 mai 2021. trimiterea referatului pe e-mail

31 mai 2021 Luni până la ora 20.0 Restanță Opțional Literatură și ideologie interbelică Ion Manolescu De trimis referat pe adresa ion.manolescu@unibuc.ro

31 mai 2021 Luni 10.00-12.00 Restanță Teoria literaturii Seria a II-a Ovidiu Verdeș
Studenții se vor înscrie prin e-mail la roxana.eichel@litere.unibuc.ro și ovidiu.verdes@unibuc.ro. Examenul va fi scris, 
conform fișei disciplinei.

1 iunie 2021 Marți 10.00 retsnță Literatura română anul I, sem. II Seria I Liviu Papadima

1 iunie 2021 Marți 10.00-12.00 Literatura română Seria II Ion Manolescu
Examen scris, studenții sunt rugați de a lua legătura cu profesorul pentru a primi din timp link-ul de examen. Adresă 
email ion.manolescu@unibuc.ro

1 iunie 2021 Marți 10.00-12.00 Istoria limbii române Seria I Gabriela Stoica

Modalitatea de examinare va fi următoarea: la ora 10.00 studenţii vor primi subiectele pe e-mail (adresa 
instituţională de e-mail) şi vor trimite înapoi lucrarea pe adresa instituţională a profesorului, în limita 
intervalului de timp alocat examenului. Studenţii care au această restanţă sunt rugaţi să anunţe pe mail 
profesorul, până pe 29.05.

1 iunie 2021 Marți până la ora 20.0 Restanță Curs opțional anul III, sem. 1 și 2 Ovidiu Verdeș Trimiterea lucrărilor finale sau a lucrărilor suplimentare prin e-mail ovidiu.verdes@unibuc.ro
Restanță Master Studii literare anul II sem. 1 (curs Mem         Modul cercetare Ovidiu Verdeș Trimiterea lucrărilor finale sau a lucrărilor suplimentare prin e-mail ovidiu.verdes@unibuc.ro

2 iunie 2021 Miercuri Teoria Literaturii Seria I Caius Dobrescu Depunere lucrare via e-mail

3 iunie 2021 Joi 10.00-12.00 Literatura română Seria II Ion Manolescu
Examen scris, studenții sunt rugați de a lua legătura cu profesorul pentru a primi din timp link-ul de examen. Adresă 
email ion.manolescu@unibuc.ro

3 iunie 2021 Joi 10.00-12.00 Restanță Teoria Literaturii anul III, sem. I Seria a II-a Ovidiu Verdeș
Studenții se vor înscrie prin e-mail la roxana.eichel@litere.unibuc.ro și ovidiu.verdes@unibuc.ro. Examenul va fi scris 
conform fișei disciplinei.

3 iunie 2021 Joi 09.00-11.00 Istoria limbii române Seria I Gabriela Stoica

Studenţii vor primi subiectele pe email (exclusiv adresa instituţională) şi vor trimite înapoi lucrarea în limita timpului 
alocat examenului. Studenţii trebuie să se înscrie la reexaminare printr-un mail trimis profesorului 
(gabriela.stoica@litere.unibuc.ro), până miercuri, 2 iunie, ora 20.00.

4 iunie 2021 Joi 10.00-12.00 Optional III Andrei Cronea studenții sunt rugați de a lua legătura cu profesorul pentru a primi din timp link-ul de examen

4 iunie 2021 Vineri 16.00-18.00 Sintaxă Andra Vasilescu

Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA REEXAMINARE personal printr-un e-mail trimis profesorului 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul zilei de miercuri 2 iunie 2021. Profesorul trimite subiectul de examen pe 
adresa de e-mail prin care studentul s-a înscris la reexaminare. Studentul trimite rezolvarea în decurs de 2 ore din 
momentul primirii subiectului, obligatoriu ca REPLY la mailul trimis de profesor, atașând atât subiectul primit, cât și 
rezolvarea (document Word/Pdf/imagine). Exclus link la drive! Studenții sunt rugați ca până la data restanței să se 
asigure că au cunoștințele tehnice necesare pentru a respecta condițiile expuse mai sus. Nerespectarea acestor condiții 
de examen conduce la absență.

4 iunie 2021 Vineri 18.00-20.00 Pragmatică Andra Vasilescu

Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA REEXAMINARE personal printr-un e-mail trimis profesorului 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul zilei de miercuri 2 iunie 2021. Profesorul trimite subiectul de examen pe 
adresa de e-mail prin care studentul s-a înscris la reexaminare. Studentul trimite rezolvarea în decurs de 2 ore din 
momentul primirii subiectului, obligatoriu ca REPLY la mailul trimis de profesor, atașând atât subiectul primit, cât și 
rezolvarea (document Word/Pdf/imagine). Exclus link la drive! Studenții sunt rugați ca până la data restanței să se 
asigure că au cunoștințele tehnice necesare pentru a respecta condițiile expuse mai sus. Nerespectarea acestor condiții 
de examen conduce la absență.

4 iunie 2021 Vineri 01.00-24.00 Opțional Comunicare interculturală Andra Vasilescu
Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA RESTANȚĂ personal printr-un e-mail trimis profesorului 
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul zilei de sâmbătă, 29 mai 2021. trimiterea referatului pe e-mail

5 iunie 2021 Sâmbătă 16.00 Literatura universala Anul II, seria aIIa Alexandra Vrânceanu
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