
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
FACULTATEA DE LITERE 
SPECIALIZAREA :  Inovare culturală 
COORDONATOR PS: Conf. dr. Adrian LĂCĂTUȘ 
AN DE STUDII II, 2020-2021 

 
*Tipuri de examinare  
(1) teme evaluate pe parcursul semestrului - de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic); 
(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic); 
(3) examen oral cu programare prealabilă pe intervale; 
(4) portofoliu de teme/ proiecte cu durată de încărcare limitată la o zi. 
 
 

PROGRAMARE SESIUNE DE COLOCVII ȘI EXAMENE 
An universitar 2020-2021, semestrul I, perioada 16 ianuarie 2021 – 14 februarie 2021 

 

NR. 
CRT. 

DISCIPLINA E/C 
Nume  

Cadru Didactic C/S 
DATA/ 

ORA 
Tip(uri) 

examinare* 
Observații 

1 Globalizare și modernizare E3 Felea/Felea 21.01.2021, ora 23:59 
 

portofoliu de teme/ proiecte cu 
durată de încărcare limitată la o zi. 

Pe platforma e-learning/ 
confirmare pe e-mail 

2 
Teme și discursuri ale culturii 
contemporane 

E3 Podoabă/ Podoabă 08.02.2021, ora 16:00 
examen oral cu programare 

prealabilă pe intervale 
Pe platforma e-learning/ 

confirmare pe e-mail 

3 Memorie, tradiție, mentalități C3 Ilie/Ilie 10.02.2021, ora 23:59 
portofoliu de teme/ proiecte cu 

durată de încărcare limitată la o zi 

Pe platforma e-
learning/confirmare pe e-

mail 

4 
Cercetare fundamentală 
avansată. Metode și modele 
critice 

C3 Ilie/Ilie 10.02.2021, ora 23:59 
portofoliu de teme/ proiecte cu 

durată de încărcare limitată la o zi 

Pe platforma e-
learning/confirmare pe e-

mail 

5 Scriere creatoare E3 Bucur/Bucur 29.01.2021, ora 23:59 
portofoliu de teme/ proiecte cu 

durată de încărcare limitată la o zi 

Pe platforma e-
learning/confirmare pe e-

mail 

6 Traducere literară C3 Bucur/Bucur 29.01.2021, ora 23:59 
portofoliu de teme/ proiecte cu 

durată de încărcare limitată la o zi 

Pe platforma e-
learning/confirmare pe e-

mail 

7 Studii de film  E3 Pralea/Pralea 11.02.2021, ora 23:59 
portofoliu de teme/ proiecte cu 

durată de încărcare limitată la o zi. 
 

Pe platforma e-
learning/confirmare pe e-

mail 

 



 
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
FACULTATEA DE LITERE 

SPECIALIZAREA :  Studii interculturale de limba şi literatura germană (în limba germană) 
COORDONATOR PS: Prof. dr. Carmen E. PUCHIANU 
AN DE STUDII II, 2020-2021 
 
 
*Tipuri de examinare 
(1) teme evaluate pe parcursul semestrului - de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic); 
(2) examen scris cu durată de lucru limitată (1-3 ore) - de  de tip „Lucrare” sau „Test” (grilă sau clasic); 
(3) examen oral cu programare prealabilă pe intervale; 
(4) portofoliu de teme/ proiecte cu durată de încărcare limitată la o zi. 
 
 

PROGRAMARE SESIUNE DE COLOCVII ȘI EXAMENE 
An universitar 2020-2021, semestrul I, perioada 16 ianuarie 2021 – 14 februarie 2021 

 
 

NR. 
CRT. 

DISCIPLINA E/C 
Nume  

Cadru Didactic C/S 
DATA/ 

ORA 
Tip(uri) 

examinare* 
Semnătura 

Profesorului 
Observații 

 

1 
Fenomenologia interculturalității în 
mituri și obiceiuri din literatura spațiului 
sud-est european 

C3 
Cotârlea/ 

Manea 
28.01.2021, ora 16:00 2 confirmare e-mail 

Pe platforma e-
learning 

2 
Comunicare interculturală și limbajul 
publicitar 

E3 
Diaconu/ 
Diaconu 

11.02.2021, ora 16:00 3 confirmare e-mail 
Pe platforma e-

learning 

3 
Spații (inter)culturale - Toposuri în 
literatura germană  

E3 
Cotârlea/ 
Cotârlea 

21.01.2021, ora 16:00 4 confirmare e-mail 
Pe platforma e-

learning 

4 
Fenomenologia interculturalității în 
literatura onirică/fantastică 

E3 Elekes/Elekes 10.02.2021, ora 16:00 4 confirmare e-mail 
Pe platforma e-

learning 

5 Generare de text C3 
Parpalea/ 
Parpalea 

19.01.2021, ora 16:00 4 confirmare e-mail 
Pe platforma e-

learning 

 
 


