
Nr.crt. Programul de studii Departamentul Colectivul Adresa la care se trimite lucrarea Observații
Perioada de trimitere a 

lucrării

Literatură română

Literatură comparată

Teoria literaturii

Lingvistică Lingvistică madalina.tabacitu@litere.unibuc.ro

      
Nume Prenume candidat_Program de studiu_Nume Prenume profesor 

coodonator.

Mesajul va avea 3 fișiere atașate:
1. Lucrarea finală, fără anexe, în format Word, denumită Nume Prenume 

candidat
2. Lucrarea finală, completă, în format PDF, denumită Nume Prenume 

candidat
3. Declarația de autenticitate semnată de student, în format PDF, denumită 

Declarația de autenticitate_Nume Prenume candidat

Studii culturale Etnologie adresa de e-mail a coordonatorului -

CRP (IF și IFR) Comunicare

SID SID

3 SE Studii europene oana.preda@litere.unibuc.ro

4 Etnologie Etnologie adresa de e-mail a coordonatorului -

Trimiterea lucrărilor de licență

licenta.dsc@litere.ro

30 ianuarie 2023, ora 8:00 - 
1 februarie 2023, ora 15:00 

* Subiectul e-mailului va fi de forma Licență_Colectiv_Nume și prenume (ex: 
Licență_LUC_Popescu Maria)                                                          
* În textul e-mailului se vor preciza: nume complet, titlul lucrării, numele prof. 
coordonator
* Atașat e-mailului: Lucrarea  (Word și PDF) și Declarația de autenticitate, 
semnată de către student

2

bianca.ladescu@litere.unibuc.roStudii literare

Română, LUC1

Științe ale comunicării

Studii culturale

Subiectul e-mailului va avea următoarea structură: 
Nume Prenume candidat_Program de studiu_Nume Prenume profesor 

coodonator.

Mesajul va avea 3 fișiere atașate:
1. Lucrarea finală, fără anexe, în format Word, denumită Nume Prenume 

candidat
2. Lucrarea finală, completă, în format PDF, denumită Nume Prenume 

candidat
3. Declarația de autenticitate semnată de student, în format PDF, denumită 

Declarația de autenticitate_Nume Prenume candidat
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Nr.crt. Programul de studii Adresa la care se trimite lucrarea Observații
Perioada de trimitere a 

lucrării

1 MID amaunibuc@gmail.com

2 CPCEI oana.preda@litere.unibuc.ro

3 CCE fwaldman@gmail.com

4 CEP

5 MCRP

6 GISC

7 Studii literare

8 Teoria și practica editării

9 DDF

10 SAL / LTA madalina.tabacitu@litere.unibuc.ro

11 Societate, multimedia, spectacol 

12 Teoria și practica imaginii

13 EACF adresa de e-mail a coordonatorului -

14 Masterat didactic

Trimiterea lucrărilor de disertație

disertatie.dsc@litere.ro

bianca.ladescu@litere.unibuc.ro

office@cesi.unibuc.ro

30 ianuarie 2023, ora 8:00 - 1 
februarie 2023, ora 15:00 

Subiectul e-mailului va avea următoarea structură: 
Nume Prenume candidat_Program de studiu_Nume 

Prenume profesor coodonator.

Mesajul va avea 3 fișiere atașate:
1. Lucrarea finală, fără anexe, în format Word, denumită

Nume Prenume candidat
2. Lucrarea finală, completă, în format PDF, denumită

Nume Prenume candidat
3. Declarația de autenticitate semnată de student, în

format PDF, denumită Declarația de autenticitate_Nume 
Prenume candidat
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