Planificarea examenelor în sesiunea de iarnă pentru programul Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă , anul II, 2021-2022
Data

Ziua

Oră
începere

Disciplina

Grupă și
serie

Examinator

12 ianuarie 2022

Miercuri

08:00

Etnologie și folclor

Seria II

lector dr. Adrian Stoicescu

Examen scris

12 ianuarie 2022

Miercuri

Curs opțional: Introducere în antropologia
culturală

Opțional

lector dr. Adrian Stoicescu

Evaluare continuă

12 ianuarie 2022

Miercuri

Restanțe

Restanțe

lector dr. Adrian Stoicescu

Examen scris, pe mail. Studentii trebuie sa trimita un mail
(adrian.stoicescu@litere.unibuc.ro) marti, 11 ianuarie, pentru a face baza de date cu
adresele lor.

17 ianuarie 2022

Luni

18 ianuarie 2022

Marți

10:00

Curs opțional: Sonetul - tradiție și inovație

18 ianuarie 2022

Marți

09:00

19 ianuarie 2022

Miercuri

10:00

20 ianuarie 2022

Joi

21 ianuarie 2022

Vineri

22 ianuarie 2022

Sâmbătă

23 ianuarie 2022

Duminică

24 ianuarie 2022

Luni

25 ianuarie 2022

Marți

25 ianuarie 2022

26 ianuarie 2022

Marți

Miercuri

08:30

Practică de specialitate

Metodă de examinare

Prof. dr. Ariadna Ștefănescu

Google meet

Opțional

lector dr. Ruxandra Iordache

Lucrare scrisă trimisă prin email

Curs opțional: De la simbolism la
avangardă

Opțional

conf. dr. Răzvan Voncu

Literatură română

Seria I

Conf. dr. Gheorghe Ardelean

Subiectele vor fi transmise prin mail studenților la ora 10, iar rezolvările vor fi trimise, tot
prin mail, titularului de curs (George Ardeleanu) si titularilor de seminar (Minodora Bucur
și Iuliana Miu) până la ora 12.

Restanțe la analiza conversației și la
pragmatică

Restanțe

Prof. dr. Ariadna Ștefănescu

google meet

10.00

Etnologie & folclor

Seria I

prof. Narcisa Știucă

10:00

Literatură universală și comparată

Seria II

conf. dr. Alexandra Vrânceanu

Lucrare scrisă (referat)

Examen scris online (subiectele se vor expedia prin @ la ora 10.00)

Modalitatea de examinare este examen scris. Studentilor li se transmite subiectul prin
mail si trebuie sa trimita raspunsul tot prin mail dupa 2 ore.

Rezervat FLLS examene Structura limbii B

14:00

10:00

Restanță: Lingvistică generală (disciplină
de anul I)

Limba română: Sintaxă

Restanță

Seria II

prof. dr. Emil Ionescu

În atenția studenților din anii II și III cu restanțe la lingvistică generală
Acei studenți care vor să susțină examenul în sesiunea din iarnă sînt informați că
examenul are două date: 25 și 27 ianuarie orele 14. Ei pot alege așadar una din aceste
date.
Va trebui ca studenții care se hotărăsc să dea examenul să îmi scrie la adresa
emil.ionescu@litere.unibuc.ro precizînd anul, seria, grupa, nota la seminar și data
pentru care au optat.
Termenul limită pînă la care mă pot contacta este 18 ianuarie ora 23.59. După
această dată nu se mai primesc înscrieri pentru examen.
Fiecare student înscris va primi codul de acces la examen. Examenul va fi scris și se va
desfășura pe platforma Google Classroom

prof. dr. Andra Vasilescu

Examen online (Studenții primesc subiectul pe mail și trimit subiectul rezolvat ca reply la
mailul respectiv, în termen de 2 ore din momentul primirii; se acceptă doar fișiere
Word/Pdf/imagine atașate, exclus link la drive. Neîndeplinirea acestor condiții de
trimitere a rezolvărilor atrage după sine restanță).

26 ianuarie 2022

26 ianuarie 2022

Miercuri

Miercuri

10:00

12:00

Restanță: Limba română: Sintaxă

Restanță: Limba română: Pragmatică

Restanță: Lingvistică generală (disciplină
de anul I)

Restanță

Restanță

prof. dr. Andra Vasilescu

Examen online (Studenții primesc subiectul pe mail și trimit subiectul rezolvat ca reply la
mailul respectiv, în termen de 2 ore din momentul primirii; se acceptă doar fișiere
Word/Pdf/imagine atașate, exclus link la drive. Neîndeplinirea acestor condiții de
trimitere a rezolvărilor atrage după sine restanță). Pentru a susține examenul de
restanță, studenții trebuie să se înscrie la adresa de mail
andra.vasilescu@litere.unibuc.ro în cursul zilei de duminică, 23 ianuarie.

prof. dr. Andra Vasilescu

Examen online (Studenții primesc subiectul pe mail și trimit subiectul rezolvat ca reply la
mailul respectiv, în termen de 2 ore din momentul primirii; se acceptă doar fișiere
Word/Pdf/imagine atașate, exclus link la drive. Neîndeplinirea acestor condiții de
trimitere a rezolvărilor atrage după sine restanță). Pentru a susține examenul de
restanță, studenții trebuie să se înscrie la adresa de mail
andra.vasilescu@litere.unibuc.ro în cursul zilei de duminică, 23 ianuarie.

prof. dr. Emil Ionescu

În atenția studenților din anii II și III cu restanțe la lingvistică generală
Acei studenți care vor să susțină examenul în sesiunea din iarnă sînt informați că
examenul are două date: 25 și 27 ianuarie orele 14. Ei pot alege așadar una din aceste
date.
Va trebui ca studenții care se hotărăsc să dea examenul să îmi scrie la adresa
emil.ionescu@litere.unibuc.ro precizînd anul, seria, grupa, nota la seminar și data
pentru care au optat.
Termenul limită pînă la care mă pot contacta este 18 ianuarie ora 23.59. După
această dată nu se mai primesc înscrieri pentru examen.
Fiecare student înscris va primi codul de acces la examen. Examenul va fi scris și se va
desfășura pe platforma Google Classroom

27 ianuarie 2022

Joi

27 ianuarie 2022

Joi

28 ianuarie 2022

Vineri

10

Curs opțional: Interferențe literaturămuzică

Opțional

Conf. dr. Elena Ionescu

Lucrare scrisă trimisă prin mail

28 ianuarie 2022

Vineri

10

Curs opțional Umor, ironie, parodie

Opțional

Conf. dr. Mihaela-Viorica
Constantinescu

Pentru cursul opțional Umor, ironie, parodie , referatele vor fi încărcate pe Google
Classroom (cine nu reușește, poate trimite lucrarea pe mail mihaelaviorica.constantinescu@litere.unibuc.ro)

29 ianuarie 2022

Sâmbătă

30 ianuarie 2022

Duminică

31 ianuarie 2022

Luni

8:00-20:00

Curs opțional: Functia metalingvistica.
Mijloace de realizare in limba romana

Opțional

lector dr. Melania Roibu

Referat trimis pe adresa: melania.roibu@litere.unibuc.ro

1 februarie 2022

Marți

10.00

Curs opțional: Violența simbolică și
terorismul

Opțional

prof. Caius Dobrescu

Proiecte trimise pe adresa institutionala, pina la orele 24.00

1 februarie 2022

Marţi

11.00

Sintaxă

seria I

prof. dr. Camelia Stan

Test transmis prin e-mail.

1 februarie 2022

Marţi

20.00

Curs opţional: Modele mitice şi spaţiu
literar

Opţional

conf. dr. Ioana Fruntelată

2 februarie 2022

Miercuri

2 februarie 2022

Miercuri

09:00

Retorica si Pragmatica Discursului Politic

Opțional

lector dr. Loara Ștefănescu

3 februarie 2022

Joi

10

Literatură universală și comparată

seria I

conf. dr. Elena Ionescu

4 februarie 2022

Vineri

10

O introducere în istoria culturală a
corpului

Optional

conf. dr. Lucia Ofrim

5 februarie 2022

Sâmbătă

14:00

Restanță

Rezervat FLLS examene Literatură și cultură B

Practică de specialitate

Referat ştiinţific transmis profesorului pe adresa instituţională, până la ora 20.00

conf. dr. Magdalena Răduță
Testul se susţine după predarea referatului pentru acest Curs
Subiectele vor fi transmise prin mail; rezolvarile se trimit pe adresa
elena.ionescu@litere.unibuc.ro
Referat trimis prin mail până la ora 24:00

