FACULTATE DE LITERE
Departamentul de Lingvistică teoretică și aplicată

Programarea examenelor restanțe/creditate/diferențe și a reexaminărilor pentru studenții din anii terminali
licență şi masterat (ZI, ID și IFR)
an universitar 2021-2022
ATENȚIE !!!!! Conform programării de mai jos studenții se pot prezenta la examene nepromovate:
examene restante din anul III licență/ anul II master- acestea nu se plătesc
examene creditate din anul II licență/ anul I master- taxă 100 lei în perioada 14-19 iunie și 150 lei în perioada 20-21 iunie 2022
Examenele de diferen ță- taxa de examinare 25 lei

Cadru didactic

invatamant

Reexaminări 20-21 iunie 2022

Examene restante 14-19 iunie 2022

Forma de
14-Jun-22

15-Jun-22

16-Jun-22

17-Jun-22

18-Jun-22

ora 10.00, sala

Prof. dr. GHEORGHE Mihaela

ZI

ora 14.00, sala TP11, scris

m.gheorghe@unitbv.ro

ID-IFR

ora 14.00, sala TP11, scris

Prof. dr. SĂFTOIU Răzvan

ZI

ora 9.00-12:00, examen

ora 9.00-12:00, examen

razvan.saftoiu@unitbv.ro

ID-IFR

scris. online

scris. online

Prof. dr. ALIC Liliana
liliana.alic@unitbv.ro
Prof. dr. BURADA Marinela
m.burada@unitbv.ro

Prof. dr. BUJA Elena
elena.buja@unitbv.ro

ZI

19-Jun-22

TP11, scris

ora 10.00, sala
TP11, scris

scris

21-Jun-22

23-Jun-22

ora 10:00, sala SI1

ora 10:00, sala TP11

ora 10:00, sala TP11

ora 10:00, sala SI1

ora 10:00, sala TP11

ora 10:00, sala TP11

ora 9:00-11:00,
examen scris

examen scris

ora 9:00-11:00, Aula,sala
demisol, examen scris

ora 9:00-11:00,
Aula,sala demisol,
examen scris

ora 16:00, sala TP10,

ora 16:00, sala TP10, examen

ora 16:00, sala TP10,

examen scris

scris

examen scris

ora 14:00, Institut L10,

ora 14:00, Institut L10,

scris

scris

ora 14:00, Institut L10, scris

ZI

ora 15:00, Institut L10,

ora 15:00, Institut L10, scris

scris

ZI
ID-IFR

amânate medical

20-Jun-22

Aula,sala demisol,

ora 16:00, sala TP10, examen ora 16:00, sala TP10,

Examene

ora 9:00, sala TP11
ora 23:59,
online

sau ora 10.00,sala
TP11

ora 9:00, sala TP11

ZI

ZI

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

ZI

ID

ora 9:00, sala TP5

scris fizic + portofoliu

scris fizic + portofoliu

printat pentru disciplina

printat pentru disciplina

Limbă și societate din anul

Limbă și societate din anul

II sem. II

II sem. II

ora 9:00, sala TP5

ora 9:00, sala TP5

ora 8:00, sala
TP5 scris fizic +

de anul I sem I

de anul I sem I

ora 9:00, sala TP5

ora 9:00, sala TP5

portofoliu printat (predat

portofoliu printat (predat

fizic!) pentru Curs practic

fizic!) pentru Curs practic

anul III sem I (zi)

anul III sem I (zi)

pentru Curs practic

ora 9:00, sala TP5

ora 9:00, sala TP5

ora 8:00, sala
TP5 scris fizic pentru

scris fizic pentru

scris fizic pentru
didactica anul II sem II sau

anul III sem I

anul III sem I

ora 9:00, sala TP5

ora 9:00, sala TP5

scris fizic + teme de

scris fizic + teme de control

control printate disciplina

printate disciplina Limbă și

Limbă și societate din anul

societate din anul II sem.

II sem. II pentru ID RE

II pentru ID RE

enea@unitbv.ro
Conf. dr. TATU Oana
oana.tatu@unitbv.ro
Conf. dr. PARPALEA Mihaela
mihaela.parpalea@unitbv.ro
Prof. dr. ARHIRE Mona
mona.arhire@unitbv.ro

ID-IFR

ora 14.00, sala TP15

ZI

raport de cercetare
pentru SLCI curs de

ora 8:00, sala
TP5 portofoliu

printat (predat fizic!)
anul III sem I (zi)

didactica anul II sem II
sau anul III sem I

ora 8:00, sala
TP5

scris fizic +

teme de control
printate disciplina
Limbă și societate din
anul II sem. II pentru

ora 8:00, sala

ora 9:00, sala TP5

TP5

scris fizic + teme de control

scris fizic +

teme de control

printate pentru CDSAM IFR

printate pentru
CDSAM IFR

ora 16.00, sala
TP15
ora 16.00, sala
TP15

ZI
ZI

ora 9:00, sala SI1

ora 9.00, sala TP15, scris

ora 12:00 sau ora 14:00,
sala TP10, examen scris

printat pentru disciplina

ora 9:00, sala
TP5

scris fizic +

portofoliu printat

ora 8:00, sala TP5

ora 9:00, sala

scris fizic + raport de

TP5 scris fizic + raport

cercetare pentru SLCI curs
de anul I sem I

ora 8:00, sala TP5
portofoliu printat (predat
fizic!) pentru Curs practic

ora 9:00, sala
SI1

de cercetare pentru
SLCI curs de anul I sem I

ora 9:00, sala

TP5 portofoliu printat
(predat fizic!) pentru

anul III sem I (zi)

Curs practic anul III sem

ora 8:00, sala TP5

ora 9:00, sala

scris fizic pentru

TP5 scris fizic pentru

didactica anul II sem II sau
anul III sem I

ora 8:00, sala TP5
scris fizic + teme de control
printate disciplina Limbă și
societate din anul II sem.
II pentru ID RE

ID RE

scris fizic + teme de

ora 14.00, sala TP15

scris fizic + portofoliu

Limbă și societate din anul pentru disciplina Limbă
II sem. II
Limbă și societate din
și societate din anul II

scris fizic + raport de

didactica anul II sem II sau

ora 8:00, sala TP5

pentru disciplina

cercetare pentru SLCI curs

control printate pentru

ZI

scris fizic +

portofoliu printat

scris fizic + raport de

CDSAM IFR

Conf. dr. ENE Ana

TP5

cercetare pentru SLCI curs

ora 9:00, sala TP5
IFR

ora 8:00, sala

ora 9:00, sala TP5

ora 8:00, sala TP5
scris fizic + teme de control
printate pentru CDSAM IFR

I (zi)

didactica anul II sem II
sau anul III sem I

ora 9:00, sala
TP5

scris fizic + teme

de control printate
disciplina Limbă și
societate din anul II
sem. II pentru ID RE

ora 9:00, sala
TP5

scris fizic + teme

de control printate
pentru CDSAM IFR

ora 10:00, sala TP15

ora 14.00, sala TP10

ora 14.00, sala TP15

ora 10:00, sala TP15

ora 14.00, sala TP10

ora 14.00, sala TP15

ora 16:00, sau ora

ora 16:00, examen scris

18:00, examen scris

online

online

ora 9.00, sala TP15,

ora 10.00, sala TP15,

scris

scris
ora 12:00 sau ora
14:00, sala TP5,
examen scris

ora 10.00, sala TP15, scris

ora 10.00, sala TP15,
scris
ora 12:00 , sala TP10,
examen scris

Conf. dr. MĂDA Stanca
stanca.mada@unitbv.ro,
stanca.mada@gmail.com
Lector dr. POPESCU Mihaela
mvp@unitbv.ro
Lector dr. DIACONU Ioana
ioanadiaconu@unitbv.ro
Conf. dr. MICU Corina Silvia
corina.micu@unitbv.ro

Conf. dr. NECHIFOR Andreea
andreeabratan@unitbv.ro
Conf. dr. SINU Raluca
raluca.sinu@unitbv.ro
Lector dr. DIMULESCU Cristina
cristina.dimulescu@unitbv.ro
Lector dr. BURBEA Georgiana
burbea.georgiana@unitbv.ro
Lector dr. ALEXE Raluca
raluca.alexe@unitbv.ro

ZI
ID-IFR
ZI

ora 10.00, Aula,sala UII2,

ora 10.00, Aula,sala UII2,

ora 10.00, Aula,sala

ora 10.00, Aula,sala UII2,

examen scris
ora 10.00, Aula,sala UII2,

examen scris
ora 10.00, Aula,sala UII2,

UII2, examen scris
ora 10.00, Aula,sala

examen scris
ora 10.00, Aula,sala UII2,

examen scris

examen scris

UII2, examen scris

examen scris

ora 12:00, sala TP10

ora 12:00, sala TP10

ora 12:00, sala TP10

ZI
ID-IFR
ZI
ID-IFR
ZI

lucrare cu încărcare pe

lucrare cu încărcare pe

platformă cu durata de o zi

platformă cu durata de o zi

lucrare cu încărcare pe

lucrare cu încărcare pe

platformă cu durata de o zi

platformă cu durata de o zi

ora 10:00 sau ora 14:00,

ora 10:00, sala TP15 sau

sala TP15

13:00, sala NI16
lucrare cu încărcare pe
platformă cu durata
de o zi
lucrare cu încărcare pe
platformă cu durata

ora 8:00 sau ora 9:00, sala

de o zi
ora 8:00 sau ora 9:00,

TP15

sala TP15

ora 8:00 sau ora 9:00, sala

ora 8:00 sau ora 9:00,

TP15

sala TP15

lucrare cu încărcare pe
platformă cu durata de o zi
lucrare cu încărcare pe
platformă cu durata de o zi

examen scris

NI14, scris și oral

ora 9.00, sala TP4
ora 12:00, sala TP10

ora 10:00, sala TP15
lucrare cu încărcare pe
platformă cu durata de
o zi
lucrare cu încărcare pe
platformă cu durata de
o zi
ora 9:00, sala TP15
ora 9:00, sala TP15

ora 10:00 sala NI16

ora 12:00 sau 14:00, sala

ora 12.00, sala NI14,

sau

examen scris

ora 12:00 sala NI14,
scris și oral

ora 8:00 sau ora 9:00, sala

ora 8:00 sau ora 9:00,

TP15

sala TP15

ZI

ora 10.00-12.00 sau ora 12.00-

ora 10.00-12.00 sau ora

14.00 , sala II27

12.00-14.00 , sala II27

ID-IFR

ora 10.00-12.00 sau ora 12.00-

ora 10.00-12.00 sau ora

14.00 , sala II27

12.00-14.00 , sala II27

ZI

ZI

ora 10.00-12.00 sala II27

ora 10:00, sala NP20,

ora 10:00, sala NP20,

ora 10:00, sala NP20,

ora 10:00, sala NP20,

examen scris

examen scris

examen scris

examen scris

ora 10:00, sala SI1

ora 10:00, sala TP11

ora 10:00, sala TP11

ora 10:00, sala SI1

ora 10:00, sala TP11

ora 10:00, sala TP11

alice_bodoc@unitbv.ro

ID-IFR

ora 14.00, sala TP11, scris

ZI

ora 10.00-12.00 sala II27

examen scris
ora 14.00, sala TP11, scris

Lector francez MONTIER

ora 9:00, sala TP15

ora 10:00, sala NP20,

ZI

francois.montier@unitbv.ro

TP10

ZI

Lector dr. BODOC Alice

FRANCOIS

ora 12:00, sala

ora 9.00, sala TP4

ora 10.00, sala
TP11, scris
ora 10.00, sala
TP11, scris
ora 16:00, sala

ora 16:00, sala NI13,

ora 23:00, examen

ora 23:00, examen scris

ora 23:00, examen scris

NI13, examen oral

examen oral

scris online

online

online

Lector dr. ŞERBU Claudia
claudia.serbu@unitbv.ro
Prof. dr. TESCAȘIU Bianca
bianca.tescasiu@unitbv.ro
Asistent drd. PELIN BOGDAN
bogdan.pelin@unitbv.ro
Conf. dr. TURCU IOAN
ioan.turcu@unitbv.ro
Lector dr. Cristina VÂLCEA
cristina.valcea@unitbv.ro

ZI
ZI

ora 10:00, sala TP15

ora 8:00, online

ora 8:00, sala CP3

ora 8:00, sala CP3

ora 8:00, online

ora 8:00, online

ora 8:00, sala BP1

ora 8:00, sala BP1

ora 8:00, online

ZI

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ID

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ora 18:00, SCol1

ZI

ora 8.00, online

ora 10.00,

ora 9:00 sau 11:00,

NI15

sala NI15

ora 9:00, sala NI15

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 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 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 22.06.2022, ora 12.00.

