DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

CURSURI OPłIONALE, 2017-2018, semestrul al II-lea

Franceză A
● III A CO2 Conf. dr. LuminiŃa Diaconu – Féminin et Masculin dans la littérature médiévale
● III A CO2 Lect. dr. Mihaela Stănică – Identité(s) et genre(s): paradigmes contemporains

Franceză B (Limbi Străine + Litere)
● III B CO2 Conf. dr. Liliana Anghel – Influences thématiques et relations intertextuelles dans
les récits de Flaubert et de Maupassant
● III B CO2 Lect. dr. Ilinca Bălaş – Symboles et archétypes dans les contes de fées
● III B CO2 Lect. dr. Dragoş Jipa – Qu’est-ce qu’un professeur de littérature française ?
France – Roumanie, XIXe – XXe siècles
● III B CO2 Prof. dr. Dolores Toma – Mircea Eliade : créations et traductions en français
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Data afişării: 12.02.2018

CondiŃii de înscriere:
■ Cerere de înscriere (conŃinînd numele, prenumele, anul de studiu, specializarea, secŃia solicitantului,
titlul opŃionalului 2 ales, numele profesorului titular de curs şi data avizării) avizată de profesorul titular
de curs, adresată directorului Departamentului; aceasta va fi lăsată profesorului titular de curs, care este
rugat să o depună în căsuŃa secretarei Gabriela Lupu până la data de 05 martie 2018 (depunerile ulterioare
nu vor fi luate în considerare şi vor avea drept consecinŃă absenŃă în catalogul disciplinei).
N.B: 1. Nu vor fi înregistrate cererile depuse care nu respectă cerinŃele susmenŃionate.
2. Nu vor fi luate în considerare înscrierile multiple sau modificările ulterioare.
3. PrezenŃa pe lista unui profesor nu suplineşte înscrierea oficială prin cererea de înscriere
menŃionată.
4. StudenŃilor care nu vor frecventa opŃionalul ales în proporŃie de minimum 50% li se anulează
înscrierea, aceştia fiind în situaŃia de a urma un curs opŃional în cadrul unui semestru de graŃie.
5. StudenŃii care doresc să recupereze un opŃional în contul semestrului I vor depune o cerere
specială în acest sens, cerere care se adaugă celei pentru semestrul curent (respectând aceleaşi
cerinŃe, formulate anterior, cu privire la data limită de depunere, regulile de frecvenŃă, regulile de
validare a înscrierii iniŃiale etc.).
6. StudenŃii sunt rugaŃi să urmărească situaŃia înscrierilor la opŃionalele 2 pe site-ul
Departamentului de Franceză, la adresa http://old.unibuc.ro/depts/limbi/literatura_franceza/cursopti/ .
■ Limita maximă de înscrieri la un curs opŃional:
a) 30 studenŃi pentru opŃionalele destinate studenŃilor la Franceză A
b) 40 studenŃi pentru opŃionalele destinate studenŃilor la Franceză B

