
FACULTATEA DE LITERE 
DEPARTAMENTUL DE LINGVISTICĂ TEORETICĂ ȘI APLICATĂ 

 

PROGRAMARE SESIUNE EXTRAORDINARĂ DE TOAMNĂ 2020-ZI, ID, IFR 
Sesiune extraordinară  
Licență anul III, master anul II 
31.08.2020 - 13.09.2020 - sesiune de examene de toamnă 
14.09.2020 - 16.09.2020 - sesiune de reexaminări 
18.09.2020 - 18.09.2020 - sesiune de examene amânate medical 
 
 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME 
Modalitate de 

evaluare/tip examinare  
Mod de 

transmitere  
31.08.2020.08.2019 – 

13.09.2020 
Data, ora Data, ora  

1. 

Prof. dr. GHEORGHE Dana Mihaela 
m.gheorghe@unitbv.ro 
Lector dr. BODOC Alice 
alice_bodoc@unitbv.ro 

CPR-tehnici de exprimare 
oralăși scrisă în limba 
sursă,  Test grilă, 40 de 
minute 

Platformă 
e-learning 

 
2.09.2020, 
ora 10.00 

4.09.2020, 
ora 10.00 

LRC-Sintaxă, Examen oral 
online 

Platformă 
e-learning 

 

2.09.2020, 
ora 10.00 

4.09.2020, 
ora 10.00 

LRC-Morfologie, Examen 
oral online 

Platformă 
e-learning 

 

2.09.2020, 
ora 14.00 

4.09.2020, 
ora 14.00 

Discipline MSLLR, LLRIM, 
examen oral 

Platformă 
e-learning 

2.09.2020, 
ora 14.00 

4.09.2020, 
ora 14.00 

2. 
Prof. dr. SĂFTOIU Răzvan 
razvan.saftoiu@unitbv.ro 

examen scris cu durată de 
lucru limitată (2 ore) de 
tip „Lucrare” sau „Test” 

(grilă sau clasic) 

platformă 
e-learning 1.09.2020, 

ora 16.00 
7.09.2020, 
ora 16.00 

3. Prof. dr. ALIC Liliana 
liliana.alic@unitbv.ro 
 și disciplinele studiate cu dna lector dr. Neagu Mihaela :LFC-lexicologie, , CPF1 și 2-
Fonetică și vocabular, Lexicografie-LMA 

Examen scris online cu 
durată limitată 1h30min 

Platformă 
e-learning 2.09.2020, 

ora 16.00 
3.09.2020, 
ora 16.00 



4. Prof. dr. BURADA Marinela- VEZI PROGRAMARE ATAȘATĂ 
m.burada@unitbv.ro 

5. 

Prof. dr. ARHIRE Mona 
mona.arhire@unitbv.ro 

Tehnici de comunicare , 
LMA I, oral 

Platformă 
e-learning 

3.09.2020, 
ora 12.00 

4.09.2020, 
ora 12.00 

Tehnici moderne de 
interpretariat, SLCI, scris 

și oral 
alte discipline, scris 

6. Conf. dr. BUJA Elena 
elena.buja@unitbv.ro 

Test grilă online Platformă 
e-learning 

7.09.2020, 
ora 8.00 

11.09.2020, 
ora 8.00 

7. 

Conf. dr. CUSEN Gabriela 
gabriela.cusen@unitbv.ro 

(2)examen scris  cu 
durată de lucru limitată 

(1-3 ore) - de  de tip 
„Lucrare” sau „Test” (grilă 

sau clasic); 
(4) portofoliu de teme/ 
proiecte cu durată de 
încărcare limitată la o zi. 

Platformă 
e-learning 

3.09.2020, 
ora 8.00 

7.09.2020, 
ora 8.00 

8. Conf. dr. ENE Ana- VEZI PROGRAMARE ATAȘATĂ 
enea@unitbv.ro 

9. Conf. dr. TATU Oana 
oana.tatu@unitbv.ro 

Oral cu scris Platformă 
e-learning 

1.09.2020, 
ora 17.00 

2.09.2020, 
ora 17.00 

10. Conf. dr. PARPALEA Mihaela 
mihaela.parpalea@unitbv.ro 

lucrare scrisă / timp 
limitat: o oră  

e-mail 
instituțional   

11.09.2020, 
ora 14.00 

13.09.2020, 
ora 14.00 

11. Conf. dr. MĂDA Stanca  
stanca.mada@unitbv.ro 

Proiect/examen scris Platformă 
e-learning 

7.09.2020, 
ora 16:00 

8.09.2020, 
ora 16:00 

12. Lect. dr. POPESCU Mihaela 
mvp@unitbv.ro 
și disciplinele studiate cu dna lector dr. Neagu Mihaela ( CPF:comunicare scrisă)  

Lucrare, timp de lucru 3 
ore 

Platformă 
e-learning 

1.09.2020, 
ora 10.00 

7.09.2020, 
ora 10.00 

13. Lect. dr. NEAGU Mihaela- VEZI PROGRAMARE Lector dr. BURBEA GEORGIANA 
Lector dr. Corina Silvia Micu, Prof. dr.Liliana Alic, Lector dr. Borcan Virgil 

14. Lect. dr. DIACONU Ioana- vezi programare atașată 
ioanadiaconu@unitbv.ro 

15. Lect. dr. MICU Corina Silvia 
corina.micu@unitbv.ro 
și disciplinele studiate cu dna lector dr. Neagu Mihaela (CPF1:Structura limbii 
franceze, CPF: gramatică contrastivă, LFC-morfologie 

test pe platformă Platformă 
e-learning 31.08.2020,  

15.00 - 17.00 
02.09.2020,  
15.00 - 17.00 



16. Lect. dr. NECHIFOR Andreea 
andreeabratan@unitbv.ro 

Gramatică practică, Test 
grilă online 

 

Platformă 
e-learning 

10.09.2020, 
ora 10.00-

11.00 

11.09.2020, 
ora 10.00-

11.00 

Pragmatică, Test grilă 
online 

 

Platformă 
e-learning 

10.09.2020, 
ora 12.00-

13.00 

11.09.2020, 
ora 12.00-

13.00 

Alte discipline, 
Portofoliu/lucrare 

 

Platformă 
e-learning 

10.09.2020, 
ora 8.00-20.00 

11.09.2020, 
ora 8.00-20.00 

17. Lect. dr. SINU Raluca- vezi programare atașată 
raluca.sinu@unitbv.ro 

18.

Lect. dr. DIMULESCU Cristina 
cristina.dimulescu@unitbv.ro 

Analiza Conversației,OCU 
Analiza discursului, Lexic 

II, portofoliu 

e-mail 
instituțional 

8.09.2020, 
ora 10:00 

10.09.2020, 
ora 10:00 

CPE: 
Structuri/Traduceri/Lexic/ 

Pragmatică, 
examen 

Platformă 
e-learning 

8.09.2020, 
ora 10:00 

10.09.2020, 
ora 10:00 

19. Lect. dr. BURBEA Georgiana 
burbea.georgiana@unitbv.ro 
și disciplinele studiate cu dna lector dr. Neagu Mihaela ( CPF traduceri și retroversiuni 
I și II) 

examen scris  
Platformă 
e-learning 

9.09.2020, 
ora 10:00 

10.09.2020, 
ora 10:00 

20. Lect. dr. ALEXE Raluca 
raluca.alexe@unitbv.ro 

Examen scris cu timp 
limitat 

Platformă 
e-learning 

2.09.2020, 
ora 15:00 

9.09.2020, 
ora 15:00 

21. Lector dr. ȘERBU Claudia  
claudia.serbu@unitbv.ro 

Test grilă Platformă 
e-learning 

1.09.2020, 
ora 9:00 

2.09.2020, 
ora 9:00 

22.

Lector dr. VÂLCEA Cristina 
cristina.valcea@unitbv.ro 

Morfologie SA anul II 
Test grilă 

Platformă 
e-learning 

1.09.2020, 
ora 10:00 

2.09.2020, 
ora 10:00 

Cultură și civilizație 
engleză Filo anul I 

Portofoliu cu predare la o 
zi  

Platformă 
e-learning 

1.09.2020, 
ora 11:00 

2.09.2020, 
ora 11:00 

23. ARGĂSEALĂ GEORGIANA 
georgiana.argaseala@unitbv.ro 
CPF:Comunicare scrisă și profesională 

examen scris online Platformă 
e-learning 

31.08.2020, 
ora 14:00 

3.09.2020, 
ora 14:00 

24. SALCĂ-ROTARU Cristina 
rotaruc@unitbv.ro 

Test grilă Platformă 
e-learning 

7.09.2020, 
ora 12:00 

10.09.2020, 
ora 12:00 



25. TESCAŞIU Bianca  (IEIC)- vezi programare SEAA 
bianca.tescasiu@unitbv.ro 

 Platformă 
e-learning 

8.09.2020, 
ora 11:00 

9.09.2020, 
ora 11:00 

26. ENACHE IOAN-CONTANTIN (Econ.) 
ioan-constantin.enache@unitbv.ro 

examen Platformă 
e-learning 

31.08.2020, 
ora 9:00 

1.09.2020, 
ora 9:00 

27. PELIN Bogdan (EFS) 
bogdan.pelin@unitbv.ro 

referat Platformă 
e-learning 

1.09.2020, 
ora 9:00 

2.09.2020, 
ora 9:00 

28. ENACHE-DAVID Nicoleta (Informatică) 
nicoleta.enache@unitbv.ro 

Test practic Platformă 
e-learning 

12.09.2020, 
ora 10:00 

13.09.2020, 
ora 10:00 

 
 
În vederea pregătirii subiectelor pentru examene restanțe și reexaminări, 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 cu cel puțin 48 de ore înainte de data / ora programată. 
Pentru examenele amanate medical  studenții trebuie sa depună o cerere in care se va menționa disciplina și cadrul didactic unde solicită examinare, insoțită de adeverința medicală. Cererea și adeverința  se transmit 
pe adresa e-mail a facultății f-lit@unitbv.ro până în 17.09.2020,ora 13.00. 
 

Practica profesională – colocviu oral: 
 

Limbi moderne aplicate: Lector dr. Sinu Raluca, 16.09.2019, ora 15.00, examen oral cu programare prealabilă, platformă e-learning 
Limba și literatura engleză – Limba și literatura română/ franceză/ germană, Conf. dr. Parpalea Mihaela, 16.09.2020, ora 14.00, predarea documentelor pe platformă e-learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M. BURADA – PROGRAMAREA RESTANȚELOR/Septembrie 2020 
 
I. SESIUNE DE RESTANȚE  

Disciplina Programul de studiu/anul de studiu Data Ora Tipul examenului 

LINGVISTICĂ  FILO I, LMA I 9 septembrie 17.00 

test online LEC – semestrul II FILO II 10 septembrie 16.00 

LINGVISTICĂ SA II 10 septembrie 18.00 

LEC – semestrul I FILO II, LMA II 11  septembrie 17.00 test online 
 
Pentru examenele cu dna prof. dr. Burada Marinela vă rog să nu trimiteți pe adresa de e-mail deoarece studenții cu examene restante/ creditate vor 
primi acces  pe platformă pentru testul on-line 
 
Lector dr. Ioana Andrea DIACONU 
 
perioada 31.08.2020 - 13.09.2020 - sesiune de examene de toamnă; 
Pentru BBB Studenții se vor loga la "Restanta LGC sesiunea septembrie 2020" - evenimentul a fost creat  
 
 31.08.2020 - ora 17,30 LGC sem II, III, IV, online cu BBB ;  
 Rog studenții să se înscrie cu 2 zile înainte, pentru a-i adăuga la BBB. 
TERMEN DE PREDARE PORTOFOLIU ptr. tehnici de comunicare (sem. I,II)/ Traductologie (toţi anii)/StratComProf / strategii de comunicare scrisă:  temele rămân aceleaşi ca 
ptr. examenul din sesiunea iulie. 
 Rog studenții să se înscrie cu 2 zile înainte, pentru a-i adăuga la "Restanta 2020 Referat tehnici de comunicare/traductologie" - evenimentul a fost creat 
 
4.09.2020 - ora 14,30, LGC sem II, III, IV, online cu BBB ;    
Rog studenții să se înscrie cu 2 zile înainte, pentru a-i adăuga la BBB.  
TERMEN DE PREDARE PORTOFOLIU ptr.   tehnici de comunicare (sem. I,II)/ Traductologie (toţi anii)/StratComProf / strategii de comunicare scrisă:    
  temele rămân aceleaşi ca ptr. examenul din sesiunea iulie. 
 Rog studenții să se înscrie cu 2 zile înainte, pentru a-i adăuga la eveniment  
 
 
 
 
 
 
 



 
Profesor examinator: Ana ENE 
Sesiunea de restanțe: 31 aug. – 13 septembrie 2020 (R) 
Sesiunea de reexaminări: 14 septembrie – 16 septembrie 2020 (RR) 
Sesiunea de amânate medical: 18 septembrie 2020 (M) 
 
 

PROGRAMARE SESIUNI TOAMNA 2020 
Nr. 
crt. 

Ciclul de 
învățământ și 

forma 

Disciplina, an și semestru (tipul examenului) Specializarea Modalitatea 
de evaluare 

Modul de 
transmitere a 

lucrării 

R: Data, 
intervalul orar 

1. Licență: ID CP: Tehnici de comunicare orală și scrisă în limba sursă I ID (RE, RF) 
examen 
scris* 

e-mail 
instituțional*** 

7 sept. / 9 sept. 
1100-1300 

2. Licență: ID CP: Tehnici de comunicare orală și scrisă în limba sursă II ID (RE, RF) 
examen 
scris** 

platformă 
7 sept. / 9 sept. 

1800-2000 

3. Licență: ZI, ID LRC1 (Fonetică, fonologie, lexicologie), an I, sem. I**** 
ZI (RE, RF, RG) 
ID (RE, RF) 

examen 
scris* 

e-mail 
instituțional*** 

8 sept. / 10 sept. 
1100-1300 

4. Licență: ZI, ID LRC4 (Introducere în stilistică), an II, sem. II**** 
ZI (RE, RF, RG, ER) 
RE, RF – ID 

examen 
scris** 

platformă 
8 sept. / 10 sept. 

1800-2000 

5. Licență: ZI, ID Opț. Dialectologie și lingvistică romanică, an II, sem. II**** 
ZI (RE, RF, RG) 
ID (RE, RF) 

examen 
scris** 

platformă 
9 sept. / 11 sept. 

1800-2000 

6. Licență: ID Opț. Analiză fonetică și lexicală, an III, sem. II RE, RF – ID 
examen 
scris** 

platformă 
7 sept. / 9 sept. 

1100-1300 

7. Masterat: IFR Retorică și argumentare, an I, sem. I LLRIM 
examen 
scris* 

e-mail 
instituțional*** 

7 sept. / 9 sept. 
1100-1300 

8. Masterat: IFR Modele de analiză în semantică, an I, sem. II**** LLRIM 
examen 
scris** 

platformă 
8 sept. / 10 sept. 

1100-1300 

9. Masterat: IFR Opț. Modele de semiotică integrativă, an I, sem. II**** LLRIM 
examen 
scris** 

platformă 
8 sept. / 10 sept. 

1800-2000 

10. Masterat: IFR Modele de analiză stilistică, an II, sem. I LLRIM 
examen 
scris* 

e-mail 
instituțional*** 

7 sept. / 9 sept. 
1100-1300 

11. Masterat: IFR 
Opț. Principii și tehnici ale lexicografiei moderne, an II, 
sem. I 

LLRIM 
examen 
scris* 

e-mail 
instituțional*** 

8 sept. / 10 sept. 
1100-1300 

12. Masterat: IFR Opț. Limbajul publicității, an II, sem. I LLRIM 
examen 
scris* 

e-mail 
instituțional*** 

8 sept. / 10 sept. 
1400-1600 

13. Masterat: ZI Retorică și argumentare, an I, sem. II SLLR 
examen 
scris** 

platformă 
7 sept. / 9 sept. 

1100-1300 

14. Masterat: ZI Opț. Limbajul publicității, an I, sem. II SLLR 
examen 
scris* 

platformă 8 sept. / 10 sept. 
1400-1600 

15. Masterat: ZI Limba română în diacronie, an I, sem. II  SLLR 
examen 
scris* 

platformă 9 sept. / 11 sept. 
1100-1300 

* test trimis de către profesor studenților pe e-mailurile instituționale în baza comunicării de către student pe e-mailul instituțional a datei alese  
** se configurează pe platformă 
*** de pe adresele instituționale de student pe adresa enea@unitbv.ro 
***** se (re)configurează tema/temele de control pe platformă în perioada 2-6 sept. 
În vederea pregătirii subiectelor pentru examene restanțe și reexaminări, 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 cu cel puțin 48 de ore înainte de data / ora programată. 



 
 
PROGRAMARE SESIUNE DE EXAMENE TOAMNA 2020- LECTOR DR. SINU RALUCA 
Disciplina Tip de examen (toate pe platforma) Ziua si ora 
CPE Gramatica practica (Filo II, sem. 1) (2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic)  7 & 9.09 / ora 10 

Lexicografie (LMA II, sem. 2) (2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic) 7 & 9.09 / ora 10 

CPE Traduceri consecutive (LMA II, sem. (3) examen oral cu programare prealabilă 7 & 9.09 / ora 11 
Civilizatie engleza (LMA II, sem. 2)  (4) portofoliu de teme/ proiecte cu durată de încărcare limitată la o zi 11.09 / ora 12 
Managementul proiectelor de cercetare  (4) portofoliu de teme/ proiecte cu durată de încărcare limitată la o zi 11.09 / ora 12 
Teoria si practica subtitrarii (SLCI II, sem 
I. 

(4) portofoliu de teme/ proiecte cu durată de încărcare limitată la o zi 11.09 / ora 12 

Proiecte de cercetare, SLCI II (4) portofoliu de teme/ proiecte cu durată de încărcare limitată la o zi 11.09 / ora 12 
PRACTICĂ PROFESIONALĂ 120 
ORE 

(3) examen oral cu programare prealabilă 16.09 / ora 15 

Anul III   
Terminologie engleza in domeniul 
economic (LMA III, sem. 1) 

(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic)  7 & 9.09 / ora 10 

Terminologie engleza in domeniul juridic 
(LMA III, sem. 2) 

(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic) 7 & 9.09 / ora 11 

Teoria si practica traducerii: domeniul 
economic (LMA III, sem. 1) 

(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic) 7 & 9.09 / ora 12 

Teoria si practica traducerii: domeniul 
juridic (LMA III, sem. 2) 

(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic) 7 & 9.09 / ora 13 

Traducerea in domeniul audiovizual (Filo 
III + LMA III, sem. 1) 

(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) – de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic) 7 & 9.09 / ora 14 

 
 
 
 


