ORAR NIVELUL I Postuniversitar
Semestrul II, an univ. 2016-2017

Interval orar

Miercuri

14,40 – 16,10

Managementul clasei de elevi (Curs)
sǎpt. parǎ
Sala 208

16,20– 17,50

Managementul clasei de elevi (Seminar)
sǎpt. parǎ
Sala 208

18,00-19,30

Instruire asistatǎ de calculator (Curs)
sǎpt. parǎ
Sala 208

19,40-21,10

Instruire asistatǎ de calculator (Seminar)
sǎpt. parǎ
Sala 314 A

Disciplinele care se studiază în semestrul II sunt: Managementul clasei de elevi, Instruire asistatǎ de calculator,
Didactica specialitǎții și Practicǎ pedagogicǎ.
Studenţii cu dublă specializare vor face semestrul acesta şi disciplina Didactica specialităţii la prima specializare (A),
iar practica pedagogică o vor face la a doua specializare (B).

Managementul clasei de elevi și Instruire asistatǎ de calculator sunt discipline care se vor face o datǎ la douǎ
sǎptǎmȃni (ȋn sǎptǎmȃnile pare – sǎpt.2,4,6,8,10,12). Așadar, cursurile acestea ȋncep ȋn data de 8 martie 2017.
Atenție: pentru cǎ semestrul 2 pentru anii terminali are 12 sǎptǎmȃni de cursuri, trebuie recuperat cȃte un curs și un
seminar. Recuperarea pentru Managementul clasei de elevi (curs și seminar) și Instruire asistatǎ de calculator (curs
și seminar) se va face miercuri, ȋn sǎptǎmȃna a 11-a.
Pentru didactica specialitǎții, la urmǎtoarele specializǎri vǎ rog sǎ urmǎriți orarul DPPD de la nivelul de licențǎ,
anul 2 (avizierul este ȋn partea dreaptǎ a secretariatului DPPD):
Geografie: prof. dr. Petru Urdea
Teologie: lect. dr. Feraru Remus
Lb. rusǎ și sȃrbo-croatǎ (A): lect. dr. Andreici Mața
FEAA: conf. dr. Lucia Negruț
Kinetoterapie: lect. dr. Almǎjan Guțǎ Bogdan (curs) și asist. dr. Nișu Silviu (seminar)
Ed. fizicǎ: conf. dr. Faur Mihaela (curs), asist. dr. Silviu Nișu (seminar)
Muzicǎ, Artele spectacolului: prof. dr. Florea Avram
Matematicǎ: lect.dr. Mihai Ivan
Informaticǎ: lect. dr. Mihai Ivan (curs), lect. dr. Dana Crǎciun (seminar)
Lb. romȃnǎ (A): conf. dr. Crișan Marius
Drept: conf. dr. Borovic Darius
Lb. englezǎ (A): lect. dr. Oprescu Monica
Lb. francezǎ (A): lect. dr. Cosmina Lungoci
Arte: lect. dr. Silvia Trion
Istorie: lect. dr. Nicolae Hurduzeu
Psihologie: cursul se face separat, cu lect. dr. Dana Gavreliuc (vineri, 13,00 – 14,30, sala 143), și seminarul cu asist. dr.
Lazea Cristina (ȋmpreunǎ cu studenții de anul II).

Pentru practică pedagogică vă rog să contactaţi următorii profesori, în funcţie de specializare:
Geografie – prof. dr. Petru Urdea
Psihologie – asist. dr. Ceapă Cristina (cristina.ceapa@e-uvt.ro)
Muzică – prof. dr. Avram Florea: tel. 0722 193291.
Lb. Engleză (B) – lect. dr. Monica Oprescu: monica.oprescu@e-uvt.ro
Drept – lect. dr. Darius Borovic - lect. dr. Darius Borovic: dariustm@gmail.com
Istorie – lect. dr. Nicolae Hurduzeu: nicolae_hurduzeu@yahoo.com
Lb. Germană (B)– Conf. dr. Ionaș Angelica: angelica.inoas@e-uvt.ro
Informatică – asist. dr. Mihai Ivan: mihai.ivan@e-uvt.ro
Lb. Italianǎ (B) – lect. dr. Boncea Mirela: mirela.boncea@e-uvt.ro
Lb. Spaniolǎ (B) – lect. dr. Vȋlceanu Raluca: raluca.vilceanu@e-uvt.ro
Lb. Română (A) – lect. dr. Ioana Banaduc: i_brata@yahoo.fr
Lb. Rusǎ și Sȃrbo-croatǎ – lect. dr. Mața Andreici: mata.andreici@e-uvt.ro
Lb. Francezǎ – lect. dr. Cosmina Lungoci: cosminasimona2@yahoo.fr
Arte – asist. dr. Silvia Trion – silvia_rancu@yahoo.com
FEAA – conf. dr. Lucia Negruţ – lucia.negrut@e-uvt.ro
Teologie – lect. dr. Remus Feraru – remusferaru@yahoo.fr
Ed. fizicǎ și Kinetoterapie – asist.dr. Silviu Nișu: silviu.nisu@e-uvt.ro,

Responsabil Nivelul I Postuniversitar: lect. dr. Simona Adam – adamsimona@yahoo.com
simona.adam@e-uvt.ro

