
Data Ziua Oră începere Disciplina Examinator Sala Metoda de examinare

1 septembrie 2022 joi 9 toate disciplinele Adrian Stoicescu Amf. Odobescu scris

2 septembrie 2022 vineri

3 septembrie 2022 sâmbătă

4 septembrie 2022 duminică
5 septembrie 2022 luni 11.00 Teoria obiceiurilor Narcisa Știucă 408B - catedră  Probă scrisă (2 ore)

6 septembrie 2022 marți 09- Etnolingvistică – anul II, sem. I Gabriela Stoica

Lucrare de analiză a unui text propus de 

profesor şi susţinerea orală a acesteia 

(condiţiile de examen rămân aceleaşi). 

Studenţii care au examenul restant sunt rugaţi 

să ia legătura cu profesorul 

(gabriela.stoica@litere.unibuc.ro), până la data 

de 01.09.2022, pentru a primi subiectul de 

examen. Lucrarea de analiză trebuie trimisă 

profesorului pe mail, până la data 04.09.2022. 

Susţinerea orală – 06.09.2022 – ora 9.00 – 

platforma Google Meet (linkul de conectare va 

fi trimis de profesor).

7 septembrie 2022 miercuri

8 septembrie 2022 joi

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 vară pentru Etnologie, anul II

RESTANȚE

REEXAMINĂRI ȘI MĂRIRI



15 septembrie 2022 joi 11.00 Teoria obiceiurilor Narcisa Știucă 408B - catedră probă scrisă (2 ore)

16 septembrie 2022 vineri

17 septembrie 2022 sâmbătă

18 septembrie 2022 duminică


