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Nr. 
crt. 

Denumire disciplină Grupa Data Interval orar 

Forma 
de 

evaluar
e online 
(Scris / 
Oral) 

Numele și prenumele 
cadrului didactic 

titular de disciplină 

COLOCVII / VERIFICĂRI (se programează în ultimele două săptămâni ale semestrului) 
10.01. – 21.01.2022 

1.  Baze de date (C)  20.01.2022 16.30-18.30 oral 
Conf. univ. dr. 
Șerbănescu Luminița 

2.  
Traducere specializată: limbaj 
economic si de afaceri. Revizia 
traducerii (limba engleză) (C) 

 19.01.2022 16.30-18.30 scris 
Conf.univ.dr. 
Ungureanu Cristina 

3.  Etică și integritate academică (C)  13.01.2022 18.30-20.30 scris 
Lect. univ. dr. Gârbea 
Gheorghe 

EXAMENE (se programează în sesiune) 
24.01. - 13.02.2022 

1.  
Exploatare avansată a 
tehnologiilor informatice actuale 
(E) 

 26.01.2022 10.00-12.00 scris 
Lect. univ. dr. Cioc 
Bogdan 

2.  

Introducere in lingvistica 
corpusului. Instrumente de 
manipulare a corpusurilor si 
extracţie terminologică (E) 

 01.02.2022 18.00-20.00 oral 
Conf.univ.dr. 
Ilinca Cristina 

3.  
Introducere în traductologie. 
Metodologia traducerii si iniţiere 
în cercetare (E) 

 28.01.2022 18.00-20.00 oral 
Conf.univ.dr. 
Tomescu Ana-Marina 
 

4.  
Psihopedagogia adolescenților, 
tinerilor și adulților (E) 

 05.02.2022 10.00-12.00 scris 
Lect. univ. dr. 
Georgiana Dumitru 

5.  
Proiectarea și managementul 
programelor educaționale (E) 

 12.02.2022 10.00-12.00 scris 
Lect. univ. dr. Florin 
Tecău 

 
 
 
Data ……17.12.2021….. 
 

VERIFICAT, 
Indrumător de an: 

 
Numele şi prenumele:  conf.univ.dr. Cristina Ilinca    Semnătura ............. 
 
NOTĂ:  
 La planificarea susţinerii evaluărilor finale se vor respecta, în mod obligatoriu, următoarele reguli:  

a) evaluările finale pentru examene şi colocvii se programează pe grupe/an de studii;  
b) între evaluările finale ale fiecărei grupe/an de studii trebuie să existe o perioadă liberă de cel puţin două 
zile (exceptând zilele în care se desfăşoară evaluarea finală);  
c) planificarea examenelor trebuie să acopere întreaga perioadă a sesiunii;  
d) evaluările finale se desfășoară între orele 8,00-20,00 , în funcţie de spaţiul disponibil.  



 
****Nerespectarea acestor reguli conduce la anularea planificării evaluărilor finale şi refacerea acesteia de 
către decanat, cu consultarea îndrumătorului de an. 
 
 
 


