Data

01.09.21

Ziua

miercuri

Programare RESTANȚE 1 - 12 septembrie 2021 Studii europene
Grupă și serie
Disciplina
Examinator

Oră începere

10.00

Limba Spaniolă

Studii Europene

Țigriș Simona-Luiza

Andrei Şiperco

02.09.21

joi

10

Istoria Europei (SE anul I, semestrul 1 si 2),

03.09.21

vineri

9-12

Institutii si politici ale UE, Tranzitie si
democratie, Introducere in studii politice,
Politici publice, Teme soc-politice in
filmografie

SE, anul I, II, III

Miroslav Tascu-Stavre

03.09.21

vineri

12.00

Practica de specialitate

SE, anul I, grupele 1, 2 si 3

Oana Preda; Emil Bucur

04.09.21

04.09.21

sâmbătă

Sâmbătă

10.00

Istoria imaginarului european (SE, anul I,
sem. 1); Cultura europeană (SE, anul II,
sem. 1 și 2);

12.00

duminică

06.09.21

luni

06.09.21

luni

11.00

PICE.
Metode de cercetare

10.00

ISC SE anul I + FCC SE anul II

Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail trimis
profesorului pe adresa institutionala miroslav.tascu@litere.unibuc.ro.
Studentii vor primi ulterior invitatia pe platforma Google Meet,
Portofoliu practica - se transmite electronic la adresa
oana.preda@litere.unibuc.ro; Portofoliu practica - se transmite
electronic la adresa emil.bucur@litere.unibuc.ro (pentru grupa nr.1)

Filip-Lucian Iorga

Cornel Micu

Studentii vor trimite lucrarile de semestru conform regulilor
aferente cursului pana la data de 03.09.2021. In ziua
examenului vor contacta profesorul pe facebook la ora 11:30,
vor primi subiectele la 12:00 si le vor trimite rezolvate pe adresa
instiutionala cornel.micu@litere.unibuc.ro pana la ora 15:00.
Ponderea lucrarii de semestru va fi de 30% din nota finala.

Cornel Micu
SE I, sem.2

Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail trimis
profesorului pe adresa institutionala andrei.siperco@litere.unibuc.ro,
in cursul zilei de miercuri, 1 septembrie 2021, pana cel tarziu la orele
16. Studentii vor primi ulterior invitatia pe platforma Google Meet,
pentru ziua de joi, 2 septembrie 2021, pentru examinare orala,
intervalul 10-12.

Lucrările se vor trimite, până la această dată, la adresa
filip.iorga@unibuc.ro. În prealabil, până cel târziu la 15 august,
studenții se vor consulta cu profesorul în privința alegerii
temelor.

Dinamica Culturala a globalizarii.

05.09.21

Metodă de examinare
Studenții trebuie să se înscrie la restanța la Limba Spaniolă printr-un
email la adresa simona.tigris@lls.unibuc.ro cu două zile înainte.
Studenții vor primi cu o zi înainte, la adresele de e-mail cu care s-au
înscris, o invitație pentru a se conecta la Zoom în data de 01.09, la ora
10.00. În data de 01.09, la ora 10.00, vor primi subiectele de rezolvat pe
Google Classroom. Cod Google Classroom: odxbszw

Ramona Marinache
Mihaela Constantinescu

07.09.21

marți

11.00-16.00

Istoria și teoria relațiilor internaționale

SE, anul I, sem I & II

Alin Victor Matei

07.09.21

marti

09:00

Limba italiana

SE anul II sem. 1

Maria Boghiu

Studentii vor trimite lucrarile de semestru conform regulilor
aferente cursului pana la data de 03.09.2021. In ziua
examenului vor contacta profesorul pe facebook la ora 10:30,
vor primi subiectele la 11:00 si le vor trimite rezolvate pe adresa
instiutionala cornel.micu@litere.unibuc.ro pana la ora 14:00.
Ponderea lucrarii de semestru va fi de 30% din nota finala.
Proiectul se va trimite la adresa ramona.marinache@unibuc.ro
Studentii vor lua legatura cu profesorul cu 2 zile inainte; in ziua
examenului vor primi subiectele la ora 10.

Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail
expediat asistentului disciplinei pe adresa institutionala
emil.bucur@litere.unibuc.ro, in cursul zilei de sâmbătă
4.09.2021, până cel tarziu la orele 16.00. Studentii vor primi,
ulterior, invitatia pe platforma Google Meet, pentru ziua de
marți, 7 septembrie 2021, pentru examinare, intervalul 11-16.
Studentii vor lua legatura cu profesorul la adresa de e-mail
maria.boghiu@drd.unibuc.ro pana cel tarziu pe 1 septembrie
2021, pentru a-si anunta intentia de a sustine restanta. In ziua
de 7.09.2021 vor primi subiectele la ora 9.00.

Ideologii politice contemporane

SE anul II, semestrul 2

Examen oral online. Studenții trebuie să trimită un e-mail la
Andrei Cornea, Andreea adresa andreea.gusa92@gmail.com până la data de 5
Gușă
septembrie 2021. Studenții vor primi ulterior invitația pe
platforma Google Meet pentru a se conecta la examen.

Metode de cercetare

CPCEI I, sem. 1

Ramona Marinache

07.09.21

marți

07.09.21

marți

08.09.21

miercuri

10.00

Opțional Limbaj și politică

08.09.21

miercuri

10

Ideea europeana

09.09.21

joi

10.00

9-11 // 11-15

Lucrarea se va trimite la adresa ramona.marinache@unibuc.ro
termen predare, se trimite pe mail profesorului:
gabriela.stoica@litere.unibuc.ro
Andrei Cornea, Maria Balea luați legătura cu andrei.cornea@litere.unibuc.ro
Gabriela Stoica

SE, anul I, sem.1

Literatură, SE I, sem. 2 (9-11) + Literatura,
SE I, sem. 1, Optional B1, Optional B3, SE II,

Simona Drăgan

09.09.21/
10.09.21

Joi

12.00-14.00

Redactare academică

SE anul I și II

Andra Vasilescu

10.09.21

vineri

09:00

Limba italiana

SE II sem 2

Maria Boghiu

10.09.21

vineri

10.00

Opțional Limbaj și politică

Gabriela Stoica

11.09.21

sâmbătă

10.00

limba franceza

Madalina Toader

12.09.21

duminică

10.00-12.00

Opțional A1

SE II, sem I

Ramona Marinache

Pentru Literatură (oricare semestru) , luați legătura până pe 30
iulie cel târziu cu profesorul, la simona.dragan@litere.unibuc.ro,
pentru a primi tema lucrării sau a prezentării (50% din notă).
Lucrarea (Literatură) se va trimite la aceeași adresă până pe 2
sept. 2021 cel târziu. Examenul oral (Lit. sem. I, ) sau scris
(sem. II) - 50% din notă, la o lucrare de minim nota 5. Pentru
Opționale, vă puteți prezenta direct la examenul oral.

Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA RESTANȚĂ personal printr-un email trimis profesorului (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul
zilei de JOI, 9 septembrie 2021, până cel târziu la ora 20. Atenție, a nu
se depăși termenul limită! 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 textul primit spre analiză, 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.
Studentii vor lua legatura cu profesorul la adresa de e-mail
maria.boghiu@drd.unibuc.ro pana cel tarziu pe 1 septembrie 2021,
pentru a-si anunta intentia de a sustine restanta. In ziua de
10.09.2021 vor primi subiectele la ora 9.00.
susținere orală, platforma Google Meet (linkul de conectare va fi
trimis de profesor). Pentru conectare, studenții trebuie să folosească
adresele de mail instituționale.
portofoliu de trimis pe GC
Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail
expediat pe adresa: emil.bucur@litere.unibuc.ro, in cursul zilei
de vineri 10.09.2021, până cel tarziu la orele 16.00. Studentii
vor primi, ulterior, invitatia pe platforma Google Meet, pentru
ziua de duminică, 12 septembrie 2021, pentru examinare,
intervalul 10-12.

Programare REEXAMINĂRI ȘI MĂRIRI 13 - 21 septembrie 2021 Studii europene

13.09.21

luni

10

Istoria Europei (SE anul I, sem. 1 si 2)

Andrei Siperco

Studentii trebuie sa se inscrie printr-un e-mail trimis profesorului
pe adresa institutionala andrei.siperco@litere.unibuc.ro, in cursul
zilei de duminica, 12 septembrie 2021, pana cel tarziu la orele 16.
Studentii vor primi ulterior invitatia pe platforma Google Meet,
pentru luni, 13 septembrie 2021, pentru examinare orala, intervalul
10-12.

14.09.21

marți

10.00

limba franceza

Madalina Toader

De trimis prezentarea si de sustinut oral pe GMeet

14.09.21

marti

9-12

Institutii si politici ale UE, Tranzitie si
democratie, Introducere in studii politice,
Politici publice, Teme soc-politice in
filmografie

Miroslav Tascu-Stavre

Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail trimis
profesorului pe adresa institutionala miroslav.tascu@litere.unibuc.ro.
Studentii vor primi ulterior invitatia pe platforma Google Meet,

15.09.21

miercuri

10.00

Istoria imaginarului european (SE, anul I,
sem. 1); Cultura europeană (SE, anul II,
sem. 1 și 2)

Filip-Lucian Iorga

Lucrările se vor trimite, până la această dată, la adresa
filip.iorga@unibuc.ro. În prealabil, până cel târziu la 1
septembrie, studenții se vor consulta cu profesorul în privința
alegerii temelor.

15.09.21

miercuri

11.00

16.09.21

joi

15.00

Studentii vor trimite lucrarile de semestru conform regulilor
aferente cursului pana la data de 12.09.2021. In ziua
Cornel Micu
examenului vor contacta profesorul pe facebook la ora 10:30,
vor primi subiectele la 11:00 si le vor trimite rezolvate pe adresa
instiutionala cornel.micu@litere.unibuc.ro pana la ora 14:00.
Ponderea lucrarii de semestru va fi de 30% din nota finala.
Andrei Cornea, Maria Balea înscriere la andrei.cornea@litere.unibuc.ro

Dinamica Culturala a globalizarii.
Ideea europeana

16.09.21

joi

10.00

Limba Spaniolă

17.09.21

vineri

10.00

ISC SE anul I + FCC SE anul II

Studii Europene

Mihaela Constantinescu

17.09.21

vineri

12.00-16.00

Istoria și teoria relațiilor internaționale

SE, anul I, sem I & II

17.09.2021

vineri

10.00

Ideologii politice contemporane

SE anul II, semestrul 2

18.09.21/
20.09.21

20.09.21 16.00Redactare academică
18.00

Țigriș Simona-Luiza

SE anul I și II

Studenții trebuie să se înscrie la reexaminare/mărire printr-un email la
adresa simona.tigris@lls.unibuc.ro cu două zile înainte. Vor primi cu o zi
înainte, la adresele de e-mail cu care s-au înscris, o invitație pentru a se
conecta la Zoom în data de 16.09, la ora 10.00. În data de 16.09, la ora
10.00, vor primi subiectele de rezolvat pe Google Classroom. Cod
Google Classroom: odxbszw

Studentii vor lua legatura cu profesorul cu 2 zile inainte; in ziua
examenului vor primi subiectele la ora 10.

Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail
expediat asistentului disciplinei pe adresa:
Alin Victor Matei
emil.bucur@litere.unibuc.ro, în cursul zilei de miercuri,
15.09.2021, până cel târziu la orele 16.00. Studenții vor primi,
ulterior, invitația pe platforma Google Meet, pentru ziua de
marți, 17 septembrie 2021, pentru examinare, intervalul 12-16.
Examen oral online. Studenții trebuie să trimită un e-mail la
Andrei Cornea, Andreea adresa andreea.gusa92@gmail.com până la data de 15
Gușă
septembrie 2021. Studenții vor primi ulterior invitația pe
platforma Google Meet pentru a se conecta la examen.

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 sâmbătă 18
septembrie 2021, până cel târziu la ora 20. Atenție, a nu se
depăși termenul limită! 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 reexaminării să se asigure că au
cunoștințele tehnice necesare pentru a respecta condițiile
expuse mai sus. Nerespectarea acestor condiții de examen
conduce la absență.

18.09.21
19.09.21

sâmbătă
duminică

11.00

PICE.

20.09.21

luni

12.00

Practica de specialitate

21.09.21

marți

10.00-12.00

Opțional A1

Cornel Micu

SE, anul I, grupele 1, 2 si 3

SE II, sem I

Studentii vor trimite lucrarile de semestru conform regulilor
aferente cursului pana la data de 05.09.2021. In ziua
examenului vor contacta profesorul pe facebook la ora 10:30,
vor primi subiectele la 11:00 si le vor trimite rezolvate pe adresa
instiutionala cornel.micu@litere.unibuc.ro pana la ora 14:00.
Ponderea lucrarii de semestru va fi de 30% din nota finala.

Oana Preda; Emil Bucur

Portofoliu practica - se transmite electronic la adresa
oana.preda@litere.unibuc.ro; Portofoliu practica - se transmite
electronic la adresa emil.bucur@litere.unibuc.ro (pentru grupa nr.1)

Ramona Marinache

Studentii trebuie sa se inscrie la restanta printr-un e-mail
expediat pe adresa: emil.bucur@litere.unibuc.ro, in cursul zilei
de sâmbătă 18.09.2021, până cel târziu la orele 16.00. Studentii
vor primi, ulterior, invitația pe platforma Google Meet, pentru
ziua de duminică, 21 septembrie 2021, pentru examinare,
intervalul 10-12.

