Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere

Calendar Examen Licenţă/Disertaţie/Absolvire
Sesiunea Iunie-Iulie 2020
Având în vedere OMEC nr. 4206/06.05.2020 și OUG nr. 58/30.04.2020, în baza hotărârilor
Consiliului de administrație nr.14 din 29.04.2020 și a sedinței Senatului UCV din 30.04.2020
prin care s-a aprobat documentul “Metodologie a derulării activităților desfășurate în
Universitatea din Craiova în sistem on-line”, s-a reconfigurat calendarul pentru examenul de
finalizare studii:
16-18 iunie 2020 –

Înscrierea candidaţilor

LICENȚĂ
Program de studii

Limba și literatura română - O limbă și
literatura modernă (engleză, franceză, italiană,
germană, spaniolă)
Limba și literatura română - O limbă și
literatura modernă (engleză, franceză, italiană,
germană, spaniolă) ID
Limba și literatura română - Limba şi literatura
latină
Limba şi literatura română - O limbă şi
literatură modernă (franceză, engleză) (la
Drobeta-Turnu Severin)
O limbă şi literatură modernă A (engleză)
- O limbă și literatură modernă B (franceză,
italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura
latină
O limbăşi literatură modernă A (franceză)
- O limbă și literatură modernă B (engleză,
italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură
latină
Traducere şi interpretare (engleză, franceză)
Comunicare şi relaţii publice
Jurnalism
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
la Drobeta-Turnu Severin
Muzică
Interpretare muzicală-canto
Interpretare muzicală-instrumente
Artele spectacolului (actorie)
Programul pregătitor de limba română pentru
cetățenii străini

Proba de evaluare a
cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate
30 iunie – 1 iulie

Susţinerea lucrării
de licenţă

30 iunie – 1 iulie

2 – 3 iulie

30 iunie – 1 iulie

2 – 3 iulie

30 iunie

1 iulie

30 iunie

2 iulie

30 iunie

2 iulie

1 iulie
30 iunie
30 iunie
29 – 30 iunie
29 iunie

3 iulie
1 iulie
1 iulie
1 – 2 iulie
30 iunie

30 iunie
30 iunie
30 iunie
30 iunie

1 iulie
1 iulie
1 iulie
1 iulie

30 iunie

-

2 – 3 iulie

MASTERAT
Program de studii
Studii de limba şi literatura română
Studii de limba engleză şi literaturi angloamericane
Limbă franceză, didactică şi literaturi în spaţiul
francofon
Traducere şi terminologii în context european
(engleză, franceză, germană)
Paradigme ale comunicării organizaţionale
Management educaţional
Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (la
Drobeta-Turnu Severin)
Arta actorului
Artă muzicală românească contemporană

Susținerea disertației
29 iunie
29 iunie
29 iunie
29 iunie
29 iunie
3 iulie
1 iulie
29 iunie
29 iunie

CONVERSIE
Program de studii
Susținerea lucrării de absolvire
Conversie în Pedagogia învăţământului primar şi 3 iulie
preşcolar

Conversie în limba și literatura engleză

3 iulie

Decan,
Conf.univ.dr. Anamaria Preda

