
Data Ziua Oră începere Disciplina Grupă și serie Examinator Metodă de examinare
31 mai 2021 Luni 14.00 Literatura română în Belle Époque seria 1 Ioana Pârvulescu probă scrisă
2 iunie 2021 Miercuri 10.00 Teorii ale ficțiunii literare Optional Bogdan Tănase probă scrisă
3 iunie 2021 Joi 10:00 Optional: Literatura sec. XX si muzica Elena Ionescu lucrare scrisa trimisa prin mail
3 iunie 2021 Joi 10 - 12 Literatură universală și comparată seria 2 Alexandra Vranceanu probă scrisă

7 iunie 2021 Luni 14-16 PRAGMATICĂ seria a II-a Andra Vasilescu

SUBIECTE INDIVIDUALE TRIMISE PE E-MAIL. Profesorul trimite 
subiectul de examen pe adresa de e-mail primită de la secretariat, pe 
care s-a lucrat în acest semestru. Studentul trimite rezolvarea în 
decurs de 2 ore din momentul primirii subiectului, obligatoriu ca 
REPLY la mailul trimis de profesor, atașând atât subiectul, cât și 
rezolvarea (document Word/Pdf/imagine). Exclus link la drive! 
Studenții sunt rugați ca până la data examenului să se asigure că au 
cunoștințele tehnice necesare pentru a respecta condițiile expuse mai 
sus. Nerespectarea acestor condiții de examen conduce la absență.

8 iunie 2021 Marți 10.00 STILISTICĂ seria I
Camelia Ușurelu și 
Mihaela Constantinescu

EXAMEN SCRIS - Subiecte individuale trimise pe e-mail studenților (studenții 
confirmă primirea subiectelor și apoi trimit profesorului lucrarea la ora 12, 
obligatoriu în format PDF.). Se folosesc adresele instituționale ale studenților 
(adrese folosite săptămânal în invitațiile la curs). Dacă studenții au întrebări, 
vor scrie un mail profesorului, care le va răspunde imediat. 

10 iunie 2021 Joi 10.00 -12.00 STILISTICĂ seria II
 ș   

Constantinescu, Gabriela 
             

transmise si pe mail
11 iunie 2021 Vineri 10.00-12.00; Optional: Sonetul in modernitate Ruxandra Iordache lucrare scrisă trimisă prin email

11 iunie 2021 Vineri 12-14 Optional: Realul din text Magda Răduță

seturi de două subiecte individuale, încărcate la ora începerii examenului în 
spațiul de Google Classroom al opționalului. După două ore, studenții își vor 
încărca lucrările în același spațiu GC, într-un folder creat pentru examen. 
Pentru eventuale întrebări și nelămuriri, studenții se vor conecta în intervalul 
de examen la un link Google Meet.

14 iunie 2021 Luni
15 iunie 2021 Marți
16 iunie 2021 Miercuri 9 - 14 Didactica limbii și literaturii române seria II-a Liviu Groza, Andreea Grig Proiect pedagogic de activitate didactică trimis pe mail
17 iunie 2021 Joi 14 - 16 Curs optional: Dinamica lexicului românesc actual Adriana Ichim Examenul presupune trimiterea unui referat și a unui portofoliu de fișe lexicale
21 iunie 2021 Luni 18 Curs opţional: Eroul: idee, imagine, ideal Ioana Fruntelată
21 iunie 2021 Luni 16 Curs opțional: Uz și abuz în comunicarea verbală Andrea Ghiță lucrare în format ppt - pe o temă la alegere din materia studiată la curs
23 iunie 2021 Miercuri
24 iunie 2021 Joi
25 iunie 2021 Vineri 10 Literatură universală și comparată seria I Elena Ionescu lucrare scrisa trimisă prin mail

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

Literatură și cultură B
Literatură și cultură B- spaniolă

Structura limbii B
Structura limbii franceze
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