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SESIUNEA DE IARNĂ 2020 

                Coordonator Litere ID-IFR, 

                Conf. dr. Ana ENE 

 

 

NOTĂ: 

• pentru examinarea prin teme de evaluare finală, în rubrica DATA figurează doar data limită de încărcare pe platformă; pentru toate celelalte informații privitoare la 

aceste forme de evaluare finală, accesați platforma; 

• temele de verificare pe parcurs (la materiile unde există teme de control în afara celor de evaluare finală) nu apar în această programare; pentru informațiile privitoare 

la aceste teme, accesați platforma. 

 

 

 

 

ANUL I RE/RF 

 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Literatură comparată Lect. dr. D. BOTEZATU oral 15 febr. 900 TP8 

Lingvistică generală Conf. dr. G. CUSEN 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

LRC Conf. dr. A. ENE scris 8 febr. 1100 Aula NT 

CPR Conf. dr. A. ENE 
scris 

(test online pe platformă) 
1 febr. 1550-1810 – 

Literatura română Lect. dr. D. ȚĂRANU scris 8 febr. 1330 TII2 

Folclor Conf. dr. R. IVĂNCESCU scris 18 ian. 1230 TP11 

LEC Conf. dr. E. BUJA scris 18 ian. 1000 TII2 

CPE Conf. dr. G. CUSEN scris 25 ian. 1000 TP5 

Literatura engleză și  Civilizație britanică Lect. dr. A. SIBIŞAN scris 25 ian. 1230 TII2 

LFC Lect. dr. C. MICU scris și oral 18 ian. 1000 TP11 

CPF Lect. dr. G. BURBEA 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
19 ian. – – 

Literatura franceză Lect. dr. A. PETRE 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 
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NOTĂ: 

• pentru examinarea prin teme de evaluare finală, în rubrica DATA va figura doar data limită de încărcare pe platformă; pentru toate celelalte informații privitoare la 

aceste forme de evaluare finală, accesați platforma; 

• temele de verificare pe parcurs (la materiile unde există teme de control în afara celor de evaluare finală) nu figurează în această programare; pentru informațiile 

privitoare la aceste teme, accesați platforma. 

 

 

 

 

ANUL II RE/RF 

 
 

 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Teoria literaturii Conf. dr. A. FELEA scris 25 ian. 1000 TII2 

Literatură comparată Lect. dr. G. MOARCĂS scris 1 febr. 1000 TP10 

LRC Prof. dr. R. SĂFTOIU scris 18 ian. 1200 TII2 

Literatura română Lect. dr. G. MOARCĂS scris 1 febr. 1000 TP10 

Opț. rom. Teoria și practica lb. Prof. dr. R. SĂFTOIU 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
19 ian. – – 

LEC Lect. dr. A. NECHIFOR 
scris 

(test online pe platformă) 
20 ian. 1300-1430 – 

CPE Conf. dr. G. CUSEN 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

Literatura engleză Lect. dr. A. NECHIFOR 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
9 febr. – – 

Opţ. engleză Lect. dr. A. SIBIŞAN scris 25 ian. 1230 TII2 

LFC Lect. dr. C. MICU scris și oral 18 ian. 1000 TP11 

CPF Lect. dr. G. BURBEA 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
19 ian. – – 

Literatura franceză Lect. dr. V. BORCAN 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
1 febr. – – 

Opţ. franceză Lect. dr. A. PETRE 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 
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NOTĂ: 

• pentru examinarea prin teme de evaluare finală, în rubrica DATA va figura doar data limită de încărcare pe platformă; pentru toate celelalte informații privitoare la 

aceste forme de evaluare finală, accesați platforma; 

• temele de verificare pe parcurs (la materiile unde există teme de control în afara celor de evaluare finală) nu figurează în această programare; pentru informațiile 

privitoare la aceste teme, accesați platforma. 

 

 

 

ANUL III RE, RF 

 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Literatură comparată Lect. dr. G. MOARCĂS 
scris 

(test online pe platformă) 
15 febr. 1200-1500 – 

Teoria culturii Lect. dr. D. BOTEZATU scris 1 febr. 1000 TP8 

Literatura română Conf. dr. M. IGNAT scris 25 ian. 1000 TP10 

LRC Prof. dr. R. SĂFTOIU scris 18 ian. 1200 TII2 

Opţ. rom. Avangarda europeană Prof. dr. R. ILIE 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
27 ian. – – 

Opţ. rom. Poetica romanului Conf. dr. A. FELEA 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
10 febr. – – 

LEC Lect. dr. A. NECHIFOR 
scris 

(test online pe platformă) 
16 febr. 1300-1400 – 

CPE Conf. dr. G. CUSEN 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

LFC Lect. dr. C. MICU scris 18 ian. 1000 TP11 

CPF Lect. dr. G. BURBEA 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
19 ian. – – 

Literatura americană Lect. dr. A. SIBIŞAN scris 8 febr. 1200 TP11 

Opţ. engleză Conf. dr. E. BUJA scris 18 ian. 1000 TII2 

Literatura franceză Lect. dr. A. PETRE 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

Opț. franceză Lect. dr. G. BURBEA 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
20 ian. – – 
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NOTĂ: 

• pentru examinarea prin teme de evaluare finală, în rubrica DATA va figura doar data limită de încărcare pe platformă; pentru toate celelalte informații privitoare la 

aceste forme de evaluare finală, accesați platforma; 

• temele de verificare pe parcurs (la materiile unde există teme de control în afara celor de evaluare finală) nu figurează în această programare; pentru informațiile 

privitoare la aceste teme, accesați platforma. 

 

ANUL I MASTERAT LLRIM 

 

 

ANUL II MASTERAT LLRIM 

 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Curente actuale în lingvistică Prof. dr. M. GHEORGHE 
scris 

(test online pe platformă) 
1 febr. 900-1100 – 

Perspective multiculturale... Prof. dr. R. ILIE 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
27 ian. – – 

Modernitatea central-europeană... Conf. dr. A. LĂCĂTUŞ scris 15 febr. 1200 TP8 

Opț. Retorică şi argumentare Conf. dr. A. ENE 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
31 ian. – – 

Opț. Lingvistică aplicată Conf. dr. G. CUSEN 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Dinamica normei lingv. şi literare Prof. dr. M. GHEORGHE 
scris 

(test online pe platformă) 
1 febr. 900-1100 – 

Modele de analiză stilistică Conf. dr. A. ENE 
scris 

(temă de evaluare personalizată pe platformă) 
31 ian. – – 

Critica şi teoria literară rom... Prof. dr. R. ILIE 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

Opț. Limbajul publicității Conf. dr. A. ENE 
scris 

(temă de evaluare personalizată pe platformă) 
31 ian. – – 

Opț. Princ. şi tehn. ale lexicografiei mod. Conf. dr. A. ENE 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
31 ian. – – 
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NOTĂ: 

• pentru examinarea prin teme de evaluare finală, în rubrica DATA va figura doar data limită de încărcare pe platformă; pentru toate celelalte informații privitoare la 

aceste forme de evaluare finală, accesați platforma; 

• temele de verificare pe parcurs (la materiile unde există teme de control în afara celor de evaluare finală) nu figurează în această programare; pentru informațiile 

privitoare la aceste teme, accesați platforma. 

 

ANUL I MASTERAT CDSAM 

 

ANUL II MASTERAT CDSAM 

 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Noi tendințe în analiza sociolingvistică Conf. dr. G. CUSEN scris 18 ian. 1000 TP5 

Opț. Diferențe cult. în com. non-verbală Conf. dr. E. BUJA 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
21 ian. – – 

Literatura feminină anglo-americană Lect. dr. I. SIREȚEANU 
scris 

( temă de evaluare pe platformă ) 
10 febr. – – 

Metode de cercetare în șt. umaniste Prof. dr. G. CHEFNEUX 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
16 febr. – – 

Discurs postcolonial Lect. dr. A. SIBIȘAN scris 18 ian. 1200 TP5 

Opț. Relații publice din persp. intercult. Conf. dr. Stanca MĂDA 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

DISCIPLINA PROFESOR EXAMINATOR FORMA DE EXAMINARE DATA ORA SALA 

Proză contemporană anglo-americană Lect. dr. I. SIREȚEANU 
scris 

( temă de evaluare pe platformă ) 
10 febr. – – 

Identitate culturală şi lingvistică Conf. dr. G. CUSEN 
scris 

(teme de evaluare pe platformă) 
25 ian. – – 

Discurs identitar de gen Lect. dr. C. PRALEA 
scris 

( temă de evaluare pe platformă ) 
15 febr. – – 

Variante teritoriale ale limbii engleze Conf. dr. E. BUJA 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
21 ian. – – 

Opț.  Atelier critic de lit. amer. modernă Lect. dr. A. SIBIȘAN 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
1 febr. – – 

Opț.  Limbajul profesional Conf. dr. Stanca MĂDA 
scris 

(temă de evaluare pe platformă) 
26 ian. – – 
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