
Data Ziua Oră începere Disciplina Examinator Sala Metoda de examinare

1 septembrie 2022 joi Toate disciplinele Adrian Stoicescu Amf. Odobescu scris

2 septembrie 2022 vineri toate disciplinele Laura Jiga Iliescu

Examen scris. Lucrarea va fi trimisă prin email până 

la data de 2 septembrie. 

3 septembrie 2022 sâmbătă

4 septembrie 2022 duminică

5 septembrie 2022 luni
Cultura românească: identitate & 

alteritate Narcisa Știucă

Predarea portofoliului de subiecte. Studenții vor primi 

subiectele printr-un mesaj căruia îi voi da „replay”. 

Mesajul să fie expediat pe 1 sept.

6 septembrie 2022 marți

7 septembrie 2022 miercuri

8 septembrie 2022 joi 18-20 Timp, calendar și sărbătoare Ioana Fruntelată

Trimiterea lucrărilor restante (pentru curs, pentru 

seminar, sau pentru ambele) prin e-mail, la adresa 

ioana.fruntelata@litere.unibuc.ro. Studenții sunt 

rugați să-i scrie un mail profesorului pe data de 1 

septembrie și să-și anunțe intenția de a susține 

restanța. De asemenea, când trimit lucrările pentru 

restanțe, sunt rugați să ceară prin e-mail confirmarea 

primirii acestora de către profesor.

9 septembrie 2022 vineri 12 - 14

Redactare, etică și integritate 

academică Andra Vasilescu Amf. Odobescu

Studenții vor citi cele 3 texte selectate de grup pentru 

examenul din iarnă. Subiectul va consta în 

redactarea unui text pe un subiect formulat de 

profesor pe baza celor 3 texte citite.

10 septembrie 2022 sâmbătă

11 septembrie 2022 duminică

12 septembrie 2022 luni

13 septembrie 2022 marți 9- 10 Toate disciplinele Adrian Stoicescu 117 scris

13 septembrie 2022 marți 10-12

Redactare, etică și integritate 

academică Andra Vasilescu Amf. Odobescu

Studenții vor citi cele 3 texte selectate de grup pentru 

examenul din iarnă. Subiectul va consta în 

redactarea unui text pe un subiect formulat de 

profesor pe baza celor 3 texte citite.

14 septembrie 2022 miercuri

Programarea examenelor în sesiunea de toamnă pentru Etnologie, anul I

RESTANȚE

REEXAMINĂRI ȘI MĂRIRI



15 septembrie 2022 joi 18-20 Timp, calendar și sărbătoare Ioana Fruntelată

Trimiterea lucrărilor pentru reexaminare/ mărire 

(pentru curs, pentru seminar, sau pentru ambele) prin 

e-mail, la adresa ioana.fruntelata@litere.unibuc.ro. 

Studenții sunt rugați să-i scrie un mail profesorului pe 

data de 12 septembrie și să-și anunțe intenția de a 

susține reexaminarea/ mărirea. De asemenea, când 

trimit lucrările pentru reexaminări/ măriri, sunt rugați 

să ceară prin e-mail confirmarea primirii acestora de 

către profesor.

16 septembrie 2022 vineri
Cultură românească: indentitate & 

alteritate Narcisa Știucă

Predarea portofoliului de subiecte. Studenții vor primi 

subiectele printr-un mesaj căruia îi voi da „replay”. 

Mesajul să fie expediat pe 12 sept.

17 septembrie 2022 sâmbătă

18 septembrie 2022 duminică


