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Data Ora 
Prelegere/ 

aplicație 
Disciplina Cadrul didactic 

02.10.2020 16-21 prelegere Specificul cercetării filologice: tehnici, 

strategii, practici  

Conf. univ. dr. habil. 

Radu Drăgulescu 

03.10.2020 12-21 prelegere Specificul cercetării filologice: tehnici, 

strategii, practici 

Conf. univ. dr. habil. 

Radu Drăgulescu 

09.10.2020 16-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 
strategii, practici – componenta literară  

Prof. univ. dr. habil. 

Andrei Terian-Dan 

10.10.2020 12-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 

strategii, practici – componenta literară 

Prof. univ. dr. habil. 

Andrei Terian-Dan 

16.10.2020 16-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 

strategii, practici – componenta 

lingvistică  

Conf. univ. dr. habil. 

Doris Sava 

17.10.2020 12-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 
strategii, practici – componenta 

lingvistică 

Conf. univ. dr. habil. 

Doris Sava 

23.10.2020 16-21 prelegere Direcții actuale în studiile literare Prof. univ. dr. habil. 

Andrei Terian-Dan 

24.10.2020 12-21 prelegere Direcții actuale în studiile literare Prof. univ. dr. habil. 

Andrei Terian-Dan 

30.10.2020 16-21 prelegere Direcții actuale în studiile lingvistice Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

31.10.2020 12-21 prelegere Direcții actuale în studiile lingvistice Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

06.11.2020 16-21 aplicație Direcții actuale în studiile lingvistice Conf. univ. dr. habil. 

Maria-Elena Milcu 

07.11.2020 12-21 aplicație Direcții actuale în studiile lingvistice Conf. univ. dr. habil. 

Maria-Elena Milcu 

13.11.2020 16-21 aplicație Direcții actuale în studiile literare Prof. univ. dr.  

Maria Sass 

14.11.2020 12-21 aplicație Direcții actuale în studiile literare Prof. univ. dr.  

Maria Sass 

20.11.2020 16-21 aplicație Direcții actuale în studiile lingvistice Conf. univ. dr. habil. 

Maria-Elena Milcu 

21.11.2020 12-21 aplicație Direcții actuale în studiile lingvistice Conf. univ. dr. habil. 

Maria-Elena Milcu 

27.11.2020 16-21 aplicație Direcții actuale în studiile literare Prof. univ. dr.  

Maria Sass 

28.11.2020 12-21 aplicație Direcții actuale în studiile literare Prof. univ. dr.  

Maria Sass 

04.12.2020 16-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 
strategii, practici – componenta 

lingvistică  

Conf. univ. dr. habil. 

Doris Sava 

05.12.2020 12-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 
strategii, practici – componenta 

lingvistică 

Conf. univ. dr. habil. 

Doris Sava 



 

11.12.2020 16-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 

strategii, practici – componenta literară  

Prof. univ. dr. habil. 

Andrei Terian-Dan 

12.12.2020 12-21 aplicație Specificul cercetării filologice: tehnici, 

strategii, practici – componenta literară 

Prof. univ. dr. habil. 

Andrei Terian-Dan 

 

Note: 

1. Activitățile didactice se vor desfășura în regim online, pe platforma Google Meet. Codurile 

întâlnirilor le vor fi transmise doctoranzilor de către cadrele didactice. 

2. În afara disciplinelor menționate, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al 

doctoranzilor din domeniul Filologie cuprinde și două discipline transversale:  

- Metodologia cercetării ştiinţifice: științe umaniste  

- Etică și integritate academică.  

Orarele celor două discipline transversale se vor afișa separat. 

 

 

 

 

 

 


