Grafic programare LICENŢĂ sesiunea iulie 2017, domeniul Limbă şi literatură

Sala

A 111 (64 locuri)

3 iulie

4 iulie

5 iulie

6 iulie

(proba 1-limba şi
literatura A)

(proba 1-limba şi
literatura B)

Afişare rezultate şi
depunere/rezolvare
contestaţii

Susţinerea lucrării

-

-

Ora 10.00-12.00

Ora 10.00-12.00

FE, FG, Conv. Franc.

ER, UR

(17 înscrişi)

(28 înscrişi)

Ora 10.00-12.00

RF (ZI+ID)

Conv. Engleză -

ER, EG

ER, EG, Conv. Engl.
(57 înscrişi)

(32 înscrişi)

Susţinerea lucrării

(42 înscrişi)

A 115 (111 locuri)

Ora 13.00-15.00

RG (ZI+ID), FG, EG
(26 înscrişi)

A 120 (20 locuri)

UR, UE, Conv. Ucr.
(7 înscrişi)
-

-

FE, FG, Conv. Franc.

A 115 (111 locuri)

FE, UE
(13 înscrişi)

A 122 (20 locuri)

-

RI

(17 înscrişi)
-

(13 înscrişi)
A 206 (24 locuri)

-

-

RS, RI, Conv. Span.
(29 înscrişi)

-

UR, UE, Conv. Ucr.
(7 înscrişi)

A 039 (32 locuri)

-

RS, Conv. Span.
(16 înscrişi)

-

Aula Corp A

RF (ZI+ID), RG (ZI+ID),
RS, RI, Conv. Rom.
(71 înscrişi)

-

-

RF (ZI+ID), RG (ZI+ID),
Conv. Rom.
(43 înscrişi)
-

NOTĂ: 03 iulie 2017 (ora 10.00 – 12.00) – examen scris la Limba şi literatura A (cu excepţia absolvenţilor
de la Ucraineană – licenţă şi conversie – care vor susţine proba în intervalul orar 13.00 – 15.00)
04 iulie 2017 (ora 10.00 – 12.00) – examen scris la Limba şi literatura B
05 iulie 2017 – Afişare rezultate; depunere/rezolvare contestaţii
06 iulie 2017 (ora va fi comunicată de secretarul de licenţă) – susţinerea lucrării de licenţă (oral)

Grafic programare LICENŢĂ sesiunea iulie 2017, domeniul Ştiinţe ale comunicării

Sala

3 iulie

4 iulie

5 iulie

6 iulie

(proba 1)

(proba 1)

Afişare rezultate şi
depunere/rezolvare
contestaţii
-

Susţinerea lucrării

Ora 13.00-15.00

Ora 13.00-15.00

A 111 (64 locuri)

-

A 115 (111 locuri)

CRP
(10 înscrişi)

CRP
(10 înscrişi)
-

-

CRP
(10 înscrişi)
-

NOTĂ: 03 iulie 2017 (ora 13.00 – 15.00) – examen scris la proba 1 (Introducere în ştiinţele comunicării)
04 iulie 2017 (ora 13.00 – 15.00) – examen scris la proba 1 (Introducere în relaţii publice)
05 iulie 2017 – Afişare rezultate; depunere/rezolvare contestaţii
06 iulie 2017 (ora va fi comunicată de secretarul de licenţă) – susţinerea lucrării de licenţă (oral)

IMPORTANT: Intrarea candidaţilor în sala de examen
se face pe baza B.I./C.I. şi a carnetului de student vizat.

