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

Ziua

Oră începere

Disciplina

Grupă și serie
SESIUNE DE RESTANȚE

Examinator

Metodă de examinare

Programări examene limba B - FLLS

1 septembrie 2021

miercuri

2 septembrie 2021

joi

8.00-20.00

2 septembrie 2021

joi

0.00

2 septembrie 2021
3 septembrie 2021

joi
vineri

Opțional - Morfosintaxă si semantică 2 septembrie

Camelia Ușurelu

Opțional - Violență simbolică și terorism

Caius Dobrescu

10-16

Optional: Functia metalingvistica. Mijloace de realizare in
romana actuala 2 septembrie

Ioana Fruntelată
Paul Cernat

Melania Roibu
Programări examene limba B - FLLS

4 septembrie 2021

sâmbătă

12-14

Curs opțional I, Modele mitice și spațiu literar (sem. I); Eroul,
idee, imagine, ideal (sem.II)

4 septembrie 2021

sâmbătă

14-16

Literatură română și opțional Critică modernistă

5 septembrie 2021
6 septembrie 2021
7 septembrie 2021
7 septembrie 2021
7 septembrie 2021

duminică
luni
marți
marți
marți

10-12

Stilistica

14.00

Dinamica lexicului actual
Curs opțional: Normă și abatere

seria II
Oana Murarus
Programări examene limba B - FLLS
Adriana Ichim
Isabela Nedelcu

10.00

Istoria literaturii române, anul II

seria I

7 septembrie 2021

marți

14.00

Analiza conversației (curs optional, anul II); pragmatică
(curs)

7 septembrie 2021

marți

10-12

Literatură română

7 septembrie 2021

marți

opționale

7 septembrie 2021

marți

Teorii ale ficțiunii- opțional

7 septembrie 2021

marți

20.00

Opțional: Umor, ironie, parodie

8 septembrie 2021

miercuri

9-11

Opțional: Retorica și pragmatica discursului politic

8 septembrie 2021

miercuri

11.00

Structura etimologică a lexicului românesc

8 septembrie 2021

miercuri

10.00

Stilistică

seria 1

seria I

Studenții vor trimite lucrarea pe mail, între orele 8 și 20, la adresa
camelia.usurelu@litere.unibuc.ro
lucrare scrisă pe aceeași temă ca la examenul din sesiunea de iarnă,
expediată, pînă la data limită indicată, pe adresa
caius.dobrescu@g.unibuc.ro
Studentii sunt rugati sa transmita un referat pe baza tematicii cursului pe
adresa melania.roibu@litere.unibuc.ro, in data de 3 septembrie, in intervalul
orar 10-16
Studenții vor anunța profesorul pe 1 septembrie, prin e-mail, că doresc să
se prezinte la restanțe și vor trimite referatele la adresa
ioana.fruntelata@litere.unibuc.ro
examen scris pentru Literatură română și de trimis un referat pentru
opțional până la ora 16
Studentii vor contacta profesoara pe mail, pe adresa
oana.murarus@litere.unibuc.ro pe data de 1 sptembrie. Vor primi mail de
raspuns cu detaliile examenului.

trimiterea pe mail de referate si fișe lexicale
studenții vor trimite referatul la adresa isabela.nedelcu@unibuc.ro
scris
Ioana Pârvulescu
pentru restanțele de la analiza conversației și de la pragmatică studenții
care se înscriu la examene mă vor anunța printr-un mesaj pe adresa mea
de e-mail (înscriere pentru restanță direct la mine)
(ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro) in ziua de 3 septembrie; în ziua
examenului (7 sept.) între orele 14 și 15, vor primi de la mine pe adresa lor
de e-mail subiectul. Subiectul rezolvat se returnează după 2 ore de la data
primirii tot la adresa mea de e-mail.
Ariadna Ștefănescu
Studenții vor trimite adresele de mail la care să fie trimise subiectele până
în data de 06.09.2021. Subiectele vor fi transmise prin email la ora 10.00,
iar rezolvările vor fi trimise de studenți până la ora 12.00 pe adresele de
email ale titularului cursului (george.ardeleanu.61@gmail.com) și ale
titularilor seminarelor (minodorabp@yahoo.com și
ceardacu_stanciului@yahoo.com)
Gheorghe Ardelean
examen scris. Studenţii mă vor contacta pe mail pentru a le da subiectele
până la data de 05.09.2019
Laura Jiga Iliescu
Lucrare scrisă transmisă prin email. Studenții trebuie să contacteze
profesorul pentru primirea subiectelor pe adresa:
bogdan.tanase@litere.unibuc.ro, în data de 07.09.2021, orele 12.00
Bogdan Tănase
Trimiterea referatului până la ora 20.00 pe adresa de email:
Mihaela Constantinescu mihaelaviorica.constantinescu@litere.unibuc.ro
Studenții care doresc sa participe vor contacta profesorul cu 48 de ore
înainte pentru detalii: Loaraste@gmail.com
Loara Ștefănescu
Examen scris. Studenții vor contacta profesorul pentru a-și exprima dorința
de a participa la examen vineri, 03.09.2021, între orele 8 și 14, la adresa
viorel.guruianu@unibuc.ro. Vor primi un e-mail de răspuns cu recomandări
pentru examen.
Viorel Guruianu
Studenții vor trimite, pe 1.09, un mail la adresa
camelia.usurelu@litere.unibuc.ro pentru a-și anunța intenția de a participa
la examen. Vor primi o invitație pe Google Meet pentru 8.09, vor intra pe
link-ul respectiv la ora 9.45, iar subiectele le vor fi trimise pe mail. Examenul
este scris, lucrarea va fi trimisă pe adresa camelia.usurelu@litere.unibuc.ro
la ora 1⁰
Camelia Ușurelu

9 septembrie 2021

joi

10.00

Literatură universală și comparată; opțional sem. I și II

9 septembrie 2021

joi

10.00

Cursuri opționale, ambele semestre

Ruxandra Iordache

10 septembrie 2021
10 septembrie 2021

vineri
vineri

10.00
10.-13

Restante
Curs opțional: Particularități fonologice ale limbii române

Adrian Stoicescu
Camelia Stan

10 septembrie 2021

vineri

10-14

Literatura universala si comparata, sem 1 și 2

Alexandra Vrânceanu

lucrare scrisă trimisă prin mail; 1 sept. - mail pentru înscriere la restanță
(elena.ionescu@litere.unibuc.ro)
lucrare scrisă transmisă prin email, ora 10. Studenții trebuie să o
contacteze în prealabil pe doamna profesoară pentru primirea subiectelor
pe adresa: ruxandra.iordache@litere.unibuc.ro
Cei care dau restanța sa dea un email profesorului in cursul zilei de 09
septembrie in care sa spuna la ce disciplina dau examen
Test transmis prin e-mail
Examenul consta in trimiterea unei lucrari redactate in intervalul orar indicat
prin mail

Andra Vasilescu

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 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.

Andra Vasilescu

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.

10 septembrie 2021

vineri

10-12

Sintaxă

Pragmatică
Etnologie și folclor

10 septembrie 2021
11 septembrie 2021
12 septembrie 2021

vineri
sâmbătă
duminică

13 septembrie 2021
13 septembrie 2021

luni
luni

10.00
14.00

Istoria literaturii române, anul II
Dinamica lexicului actual

13 septembrie 2021

luni

20.00

Opțional: Umor, ironie, parodie

14 septembrie 2021

marți

10.00

Restante

14 septembrie 2021

marți

8.00-20.00

14 septembrie 2021
14 septembrie 2021

marți
marți

opționale
Curs opțional: Normă și abatere

14 septembrie 2021

marți

Teorii ale ficțiunii- opțional

14 septembrie 2021

marți

12-14
10-Dec

seria I

Elena Ionescu

Narcisa Știucă

SESIUNE DE REEXAMINĂRI ȘI MĂRIRI

14.00

Opțional - Morfosintaxă si semantică, sem. I

optional analiza conversației; pragmatică

seria I

Ioana Pârvulescu
Adriana Ichim

oral
trimiterea pe mail de referate si fișe lexicale
Trimiterea referatului până la ora 20.00 pe adresa de email:
Mihaela Constantinescu mihaelaviorica.constantinescu@litere.unibuc.ro
Cei care dau mărire sa dea un email profesorului in cursul zilei de 13
septembrie in care sa spuna la ce disciplina dau examen
Adrian Stoicescu
Studenții vor trimite lucrarea pe mail, între orele 8 și 20, la adresa
camelia.usurelu@litere.unibuc.ro
Camelia Ușurelu
examen scris. Studenţii mă vor contacta pe mail pentru a le da subiectele
până la data de 12.09.2019;
Laura Jiga Iliescu
Isabela Nedelcu
studenții vor trimite referatul la adresa isabela.nedelcu@unibuc.ro
Lucrare scrisă transmisă prin email. Studenții trebuie să contacteze
profesorul pentru primirea subiectelor pe adresa:
bogdan.tanase@litere.unibuc.ro, în data de 07.09.2021, orele 12.00
Bogdan Tănase
pentru reexaminările și măririle la analiza conversației și la pragmatică
studenții se vor înscrie personal la Ariadna Ștefănescu, printr-un mesaj pe
e-mail (ariadna.stefanescu@litere.unibuc.ro) în data de 10 sept. Vor primi
apoi o adresa de întalnire online pe platforma google meet pentru 14 sept.,
ora 14; examenul se va desfasura online, față în față
Ariadna Ștefănescu

15 septembrie 2021

miercuri

10.00

Stilistică

16 septembrie 2021

joi

10-12

Literatură română, semestrul 1

16 septembrie 2021

joi

10.00

Literatură universală și comparată

17 septembrie 2021

vineri

0.00

Opțional - Violență simbolică și terorism

Caius Dobrescu

18 septembrie 2021
19 septembrie 2021

sâmbătă
duminică

Curs opțional I, Modele mitice și spațiu literar (sem. I); Eroul,
idee, imagine, ideal (sem.II)

Ioana Fruntelată

Studenții vor trimite, pe 12.09, un mail la adresa
camelia.usurelu@litere.unibuc.ro pentru a-și anunța intenția de a participa
la examen. Vor primi o invitație pe Google Meet pentru 15.09, vor intra pe
link-ul respectiv la ora 9.45, iar subiectele le vor fi trimise pe mail. Examenul
este scris, lucrarea va fi trimisă pe adresa camelia.usurelu@litere.unibuc.ro
la ora 12. Studenții vor rămâne conectați pe toată durata examenului. Vor
putea pune întrebări și li se va confirma primirea lucrării de către profesor.
Studenții vor trimite adresele de mail la care să fie trimise subiectele până
în data de 15.09.2021. Subiectele vor fi transmise prin email la ora 10.00,
iar rezolvările vor fi trimise de studenți până la ora 12.00 pe adresele de
email ale titularului cursului (george.ardeleanu.61@gmail.com) și ale
titularilor seminarelor (minodorabp@yahoo.com și
ceardacu_stanciului@yahoo.com)
lucrare scrisă trimisă prin mail; 15 sept. - înscriere
(elena.ionescu@litere.unibuc.ro)
lucrare scrisă pe aceeași temă ca la examenul din sesiunea de iarnă,
expediată, pînă la data limită indicată, pe adresa
caius.dobrescu@g.unibuc.ro
Studenții vor anunța profesorul pe 13 septembrie, prin e-mail, că doresc să
se prezinte la reexaminări/ măriri și vor trimite referatele la adresa
ioana.fruntelata@litere.unibuc.ro

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 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.

20 septembrie 2021

luni

12-14

14-16

Sintaxă

seria I

Camelia Ușurelu

Gheorghe Ardelean
seria I

Elena Ionescu

20 septembrie 2021

luni

16-18

Pragmatică

Andra Vasilescu

21 septembrie 2021

marți

14-16

Literatură română și opțional Critică modernistă

Paul Cernat

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.
examen scris pentru Literatură română și de trimis un referat pentru
opțional până la ora 16

