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Literatură comparată II LIT RE+RF+RG+ER+EF+EG 2

Literatură comparată III LIT RE+RF+RG+ER+EF+EG 2

Metode de cercetare în științele umaniste. Etică și 

integritate academică
LIT MIC 1

Publicistică literară LIT MIC 1

Teme și discursuri ale culturii contemporane LIT MIC 2

Cercetare avansată. Proiecte şi implementare LIT MIC 2

2
Prof. dr. ILIE 

Rodica Maria
rodicailie@unitbv

.ro

toate disciplinele de licență și master IF + 

ID/IFR
LIT

11.09.2020 + 

13.09.2020, 

ora 23.00

4, referat 

trimis pe e-

mail 

institutional

15.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 23.00

4, referat 

trimis pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 23.00

4, referat 

trimis pe e-

mail 

institutional

3

Prof. dr. 

CHEFNEUX 

Gabriela

gabriela.chefneux

@unitbv.ro

toate disciplinele de licență și master IF + 

ID/IFR + disciplina: Introducere in studii 
culturale   - SA I  (lector Fulbirght - Dr. 

Stefania Cotei)

LIT

02.09.2020 + 

04.09.2020, 

ora 09.00

2, examen 

scris, pe 

platformă pt. 

anul III și pe e-

mail 

instituțional 

pt. anul III

14.09.2020 + 

15.09.2020, 

ora 09.00

2, examen 

scris, pe 

platformă pt. 

anul III și pe e-

mail 

instituțional 

pt. anul III

18.09.2020, 

ora 08.00

2, examen 

scris, pe 

platformă pt. 

anul III și pe e-

mail 

instituțional pt. 

anul III

18.09.2020

18.09.2020, 

ora 10.00

2, examen 

oral, pe 

platformă

2, examen 

oral, pe 

platformă

Prof. dr. 

PODOABĂ Virgil
1

virgil.podoaba@u

nitbv.ro

13.09.2020

09.09.2020, 

ora 10.00

2, examen 

oral, pe 

platformă

02.09.2020, 

ora 10.00

16.09.2020, 

ora 10.00

pt. anul III pt. anul III anul III



4

Prof. dr. 

PUCHIANU E. 

Carmen

c.e.puchianu@uni

tbv.ro

toate disciplinele de licență și master IF;                                                          

*  MA SILLG 1: pentru restanta la Literatura si 

interculturalitate sem. 1 se va depune pe 

platforma lucrarea de casa conform tematicii 

date pentru sem. 1 2019/20. 

LIT
31.08.2020 + 

02.09.2020, 

ora 10.00

2, examen 

oral video pe 

platformă, 

toate cu 

înscriere prin 

e-mail

14.09.2020 

+15.09.2020, 

ora 10.00 

2, examen 

oral video 

pe 

platformă, 

toate cu 

programare 

prin e-mail

18.09.2020, 

ora 10.00 

2, examen 

oral video 

pe 

platformă, 

toate cu 

programare 

prin e-mail

5

Conf. dr. 

IVĂNCESCU 

Ruxandra

ruxandra.ivancesc

u@unitbv.ro
toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT

07.09.2020 + 

08.09.2020, 

ora 23.59

4, referat 

trimis pe e-

mail 

institutional

15.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 23.59

4, referat 

trimis pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 23.59

4, referat 

trimis pe e-

mail 

institutional

4, 

lucrare/portofoli

u trimis pe 

4, 

lucrare/porto

foliu trimis pe 

4, 

lucrare/portof

oliu trimis pe 

6
Conf. dr. 

LĂCĂTUŞ Adrian
a.lacatus@unitbv

.ro
toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT SA 2

10.09.2020 + 

11.09.2020, 

ora 23.59

u trimis pe 

platforma e-

learning (anul 

curent) și pe  e-

mail 

institutional 

(creditate)

15.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 23.59

foliu trimis pe 

platforma e-

learning (anul 

curent) și pe  

e-mail 

institutional 

(creditate)

18.09.2020, 

ora 23.59

oliu trimis pe 

platforma e-

learning (anul 

curent) și pe  e-

mail 

institutional 

(creditate)

7
Conf. dr. IGNAT 

Mihai
ignat.m@unitbv.r

o
toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT RE+RF+RG+CHR+ER 3

09.09.2020 + 

12.09.2020, 

ora 10.00

4, examen 

scris cu limită 

de timp, trimis 

pe e-mail 

institutional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 10.00

4, examen 

scris cu 

limită de 

timp, trimis 

pe e-mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 10.00

4, examen 

scris cu 

limită de 

timp, trimis 

pe e-mail 

institutional

8
Conf. dr. FELEA 

Alina Silvana
alina.felea@unitb

v.ro
toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT

08.09.2020 + 

09.09.2020, 

ora 12.00

3, 

transmiterea 

lucrarii de 

examen pe 

platforma e-

learning

15.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 12.00

3, 

transmitere

a lucrarii de 

examen pe 

platforma e-

learning

18.09.2020, 

ora 10.00

3, 

transmiterea 

lucrarii de 

examen pe 

platforma e-

learning



Democrația în SUA LIT SA 2

Sistemul educațional în SUA LIT SA 3

10

Conf. dr. BUCUR 

Romulus-

Ladislau

r.bucur@unitbv.r

o
toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT

02.09.2020 + 

04.09.2020, 

ora 10.30

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail-ul 

institutional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 10.30

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail-ul 

institutional

18.09.2020, 

ora 10.30

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail-ul 

institutional

11
Conf. dr. MATEI 

Alexandru
alexandru.matei

@unitbv.ro
toate disciplinele de licență și master IF LIT

07.09.2020 + 

08.09.2020, 

ora 10.00

3, teme tip 

lucrare, 

trimisa pe 

platforma e-

learning

16.09.2020, 

ora 12.00

3, teme tip 

lucrare, 

trimisa pe 

platforma e-

learning

18.09.2020, 

ora 12.00

3, teme tip 

lucrare, 

trimisa pe 

platforma e-

learning

3, temă de tip 
3, temă de 

tip 
3, temă de 

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 10.00

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail 

institutional

Conf. dr. RADU 

Lucian
9 l.radu@unitbv.ro

10.09.2020 + 

12.09.2020, 

ora 10.00

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail 

institutional

15.09.2020, ora 

10.00

12
Lect. dr. SIBIȘAN 

Aura-Daniela
aura.s@unitbv.ro toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT

02.09.2020 + 

09.09.2020, 

ora 12.00

3, temă de tip 

„Lucrare” 

trimisă pe e-

mail 

institutional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 12.00

tip 

„Lucrare” 

trimisă pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 12.00

3, temă de 

tip „Lucrare” 

trimisă pe e-

mail 

institutional

toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT

CPF: Civilizație franceză (d-na Neagu) LIT RF+EF+CF 1

Didactica lb.franceze (d-na Neagu) LIT FE 2

14

Lect. dr. GHIȚĂ-

PÎRNUȚĂ Oana-

Andreea

15

Lect. dr. 

BOTESCU-

SIREȚEANU 
ileana.botescu@u

nitbv.ro

toate disciplinele de licență și master IF + 

ID/IFR + disciplina: Literatura nativilor 
americani - SA III  (lector Fulbirght - Dr. 

LIT

07.09.2020 + 

09.09.2020, 

ora 08.00 - 

3, temă tip 

lucrare, 

trimisa pe e-

mail 

14.09.2020 + 

15.09.2020, ora 

08.00 - 12.00

3, temă tip 

lucrare, 

trimisa pe e-

mail 

07.09.2020 + 

09.09.2020, 

ora 08.00 - 

3, temă tip 

lucrare, 

trimisa pe e-

mail 

13
Lect. dr. 

BORCAN Virgil
virgil.borcan@uni

tbv.ro

01.09.2020 + 

03.09.2020, 

ora 23.59

4, portofoliu 

trimis pe e-mail-

ul institutional

Concediu de maternitate

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 23.59

18.09.2020, 

ora 23.59

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail-ul 

institutional

4, portofoliu 

trimis pe e-

mail-ul 

institutional

SIREȚEANU 

Ileana

nitbv.ro americani - SA III  (lector Fulbirght - Dr. 

Stefania Cotei)

ora 08.00 - 

12.00
mail 

insitutional

08.00 - 12.00 mail 

insitutional

ora 08.00 - 

10.00
mail 

insitutional



16

Lect. dr. 

MOARCĂS 

Georgeta

getamoarcas@un

itbv.ro

toate disciplinele de licență și master IF + 

ID/IFR
LIT

10.09.2020 + 

12.09.2020, 

ora 23.59

4, eseu trimis 

pe e-mail 

institutional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 23.59

4, eseu 

trimis pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 23.59

4, eseu 

trimis pe e-

mail 

institutional

17
Lect. dr. PRALEA 

Cristian
pralea.cristian@u

nitbv.ro

toate disciplinele de licență și master IF + 

ID/IFR + disciplina: Civilizație americană  - 

SA I și Cultură populară americană  - SA II 

(lector Fulbirght - Dr. Stefania Cotei)

LIT

10.09.2020 + 

12.09.2020, 

ora 23.59

4, eseu trimis 

pe e-mail 

institutional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 23.59

4, eseu 

trimis pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 23.59

4, eseu 

trimis pe e-

mail 

institutional

18

Lect. dr. 

COTÂRLEA Delia 

Anca

delia.cotarlea@u

nitbv.ro
toate disciplinele de licență și master IF LIT

02.09.2020 + 

04.09.2020, 

ora 12.00

4, examen 

oral video pe 

platforma e-

learning

14.09.2020, 

ora 12.00 + 

ora 14.00

4, examen 

oral video 

pe 

platforma e-

learning

18.09.2020, 

ora 12.00

4, examen 

oral video pe 

platforma e-

learning

3, transmiterea 
3, 3, 

19
Lect. dr. CÂMPU 

Adina 
adina.campu@un

itbv.ro
Opțional 4: Utopii americane LIT SA 3

09.09.2020 + 

11.09.2020, 

ora 11.00

3, transmiterea 

unei lucrari pe 

platforma e-

learning

15.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 11.00

3, 

transmiterea 

unei lucrari pe 

platforma e-

learning

18.09.2020, 

ora 11.00

3, 

transmiterea 

unei lucrari pe 

platforma e-

learning

20

Lect. dr. 

ȚĂRANU Dan 

Marius

dan.taranu@unit

bv.ro
toate disciplinele de licență și master IF + ID/IFRLIT

01.09.2020 + 

03.09.2020, 

ora 12.00

3, examen scris 

cu durată de 

lucru limitată pe 

platforma e-

learning

15.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 12.00

3, examen 

scris cu 

durată de 

lucru limitată 

pe platforma 

18.09.2020, 

ora 12.00

3, examen 

scris cu durată 

de lucru 

limitată pe 

platforma e-

21
Lect. dr. PETRE 

Andreea
andreea.petre@u

nitbv.ro
Literatura franceza sec. XXI LIT RF-ID 2

11.09.2020 + 

13.09.2020, 

ora 11.00

3, lucrare scrisa 

trimisa pe e-

mail 

institutional

16.09.2020, ora 

11.00

3, lucrare 

scrisa trimisa 

pe e-mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 11.00

3, lucrare 

scrisa trimisa 

pe e-mail 

institutional

22
Lect. dr. MANEA 

Laura Elena
elena.manea@un

itbv.ro
toate disciplinele de licență și master IF LIT

10.09.2020 + 

11.09.2020, 

ora 12.00

3, transmiterea 

lucrarii de 

examen pe 

platforma e-

learning

16.09.2020, 

ora 12.00 + 

ora 14.00

3, 

transmiterea 

lucrarii de 

examen pe 

platforma e-

learning

18.09.2020, 

ora 12.00

3, 

transmiterea 

lucrarii de 

examen pe 

platforma e-

learning



23

Lect. dr. 

BĂDULESCU 

Anca

anca.badulescu@

unitbv.ro
toate disciplinele de licență IF LIT

07.09.2020 + 

09.09.2020, 

ora 10.00

3, lucrare 

scrisa 

trimisa pe e-

mail 

institutional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 10.00

3, lucrare 

scrisa 

trimisa pe e-

mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 10.00

3, lucrare 

scrisa 

trimisa pe e-

mail 

institutional

24
Lect. dr. ELEKES 

Robert Gabriel

robert-

gabriel.elekes@u

nitbv.ro

toate disciplinele de licență și master IF LIT

03.09.2020 + 

06.09.2020, 

ora 12.00

3, examen scris 

cu durată de 

lucru limitată pe 

platforma e-

learning

14.09.2020 + 

16.09.2020, ora 

12.00

3, examen 

scris cu 

durată de 

lucru limitată 

pe platforma 

e-learning

18.09.2020, 

ora 12.00

3, examen 

scris cu durată 

de lucru 

limitată pe 

platforma e-

learning

25
Lect. dr. RÎBU 

Roxana Alina

roxana-

alina.ribu@unitbv

.ro

toate disciplinele de licență IF LIT

01.09.2020 + 

07.09.2020, 

ora 08.00 - 

23.59

4, portofoliu 

trimis pe 

platforma e-

learning / e-

mail-ul 

instituțional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 08.00 - 

23.59

4, portofoliu 

trimis pe 

platforma e-

learning / e-

mail-ul 

instituțional

18.09.2020, 

ora 08.00 - 

23.59

4, portofoliu 

trimis pe 

platforma e-

learning / e-

mail-ul 

instituționalinstituțional instituțional instituțional

26

Lect. dr. 

TOADER Şerban 

Sixtus

serban.toader@u

nitbv.ro
toate disciplinele de licență IF LIT

11.09.2020 + 

13.09.2020, 

ora 10.00 - 

14.00

4, portofoliu 

trimis pe 

platforma e-

learning / e-

mail-ul 

instituțional

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 10.00 - 

14.00

4, portofoliu 

trimis pe 

platforma e-

learning / e-

mail-ul 

instituțional

18.09.2020, 

ora 10.00 - 

12.00

4, portofoliu 

trimis pe 

platforma e-

learning / e-

mail-ul 

instituțional

Literatură comparată I : IF si ID LIT
RE+RF+RG+CHR+CHE

+CHF+CHG+ER+EF+E

G + RE-ID + RF-ID

1
03.09.2020, 

ora 10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

14.09.2020, ora 

10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

18.09.2020, 

ora 10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

Literatură comparată III LIT RE+RF+RG+ER+EF+EG 2
04.09.2020, 

ora 090.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

15.09.2020, ora 

09.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

18.09.2020, 

ora 10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

Teoria culturii I LIT
RE+RF+RG+CHR+CHE+C

HF+CHG+ER+EF+EG 
3

07.09.2020, 

ora 15.00

16.09.2020, ora 

15.00

18.09.2020, 

ora 10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă

CP: Gândire critică LIT  RE-ID + RF-ID 1
07.09.2020, 

ora 16.00

16.09.2020, ora 

16.00

18.09.2020, 

ora 17.00
examen scris  

pe platformă

Teoria culturii I LIT  RE-ID + RF-ID 3
07.09.2020, 

ora 17.00

16.09.2020, ora 

17.00

18.09.2020, 

ora 10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă
07.09.2020, 16.09.2020, ora 18.09.2020, examen oral 

examen scris  

pe platformă

examen scris  pe 

platformă

Lect. dr. 

BOTEZATU Dan 

George

dgbotezatu@unit

bv.ro
27

Teoria culturii II LIT  RE-ID + RF-ID 3
07.09.2020, 

ora 18.00

16.09.2020, ora 

18.00

18.09.2020, 

ora 10.00

examen oral 

susținut pe 

platformă



28
Asist. drd. PELIN 

Bogdan (EFS)
bogdan.pelin@un

itbv.ro
Educație fizică și sport I + II + III + IV LIT Toate specializările IF

1 + 

2

01.09.2020 + 

02.09.2020 ora 

09.00

4, referat pe 

platforma e-

learning

14.09.2020 + 

15.09.2020 ora 

09.00

4, referat pe 

platforma e-

learning

18.09.2020 

ora 09.00

4, referat pe 

platforma e-

learning

29
Dr. CÎMPEAN 

Raluca
raluca.cimpean@

unitbv.ro
toate disciplinele de la Facultatea de Litere LIT RE+CHE+ER+EF+EG+SA 3

06.09.2020 + 

08.09.2020, 

ora 12.00

3, examen 

scris de  de tip 

„Lucrare” pe 

platforma e-

learning

14.09.2020 + 

16.09.2020, 

ora 12.00

3, examen 

scris de  de 

tip 

„Lucrare” pe 

platforma e-

learning

18.09.2020, 

ora 12.00

3, examen 

scris de  de 

tip „Lucrare” 

pe platforma 

e-learning

30
Dr. DOBRESCU 

Angela
angela.dobrescu

@unitbv.ro
Opțional 3: Management cultural LIT SA 3

31.08.2020 + 

03.09.2020, 

ora 10.00

proiect trimis 

prin e-mail 

institutional

14.09.2020 + 

15.09.2020, ora 

10.00

proiect trimis 

prin e-mail 

institutional

18.09.2020, 

ora 10.00

proiect trimis 

prin e-mail 

institutional

Dr. ARGĂSEALĂ 

Georgiana (în 31.08.2020 + 
3, examen scris 15.09.2020, ora 3, examen 3, examen 

31
Georgiana (în 

locul d-nei lect. 

dr. NEAGU 

Mihaela)

georgiana.argase

ala@unitbv.ro
CPF: Comunicare profesională scrisă și orală LIT RF+EF+CF 1

31.08.2020 + 

03.09.2020, 

ora 14.00

3, examen scris 

de  de tip 

„Lucrare” pe 

platforma e-

learning

15.09.2020, ora 

11.00 + 

16.09.2020, ora 

09.00

3, examen 

scris de  de 

tip „Lucrare” 

pe platforma 

e-learning

18.09.2020, 

ora 10.00

3, examen 

scris de  de tip 

„Lucrare” pe 

platforma e-

learning

1

Lector dr. 

MOARCĂS 

Georgeta

2
Lector dr. RÎBU 

Roxana Alina

3

Lector dr. 

SIBIŞAN Aura 

Daniela

Programarea examenelor medicale este valabilă doar în cazul în care vor fi depuse la Decanat ( TP1) cereri până în data de 17.09.2020, la ora 13.00, însoțite de dovada medicală pentru perioada restanțelor sau a 

În vederea pregătirii subiectelor pentru examene, studenții sunt rugați să transmită pe e-mail domnilor profesori la ce disciplină vor susține examenul și în care interval din programarea de mai sus.

Română principal, anul II, 13.09.2019, ora 12.00, colocviu pe platforma e-learning

Colocvii de practică profesională

Chineză principal, anul II, 02.09.2019, 12.00, colocviu pe platforma e-learning

Studii americane, anul II, 09.09.2019, ora 12:00, colocviu pe platforma e-learning

Programarea examenelor medicale este valabilă doar în cazul în care vor fi depuse la Decanat ( TP1) cereri până în data de 17.09.2020, la ora 13.00, însoțite de dovada medicală pentru perioada restanțelor sau a 

reexaminărilor.


