
 
ORAR  NIVELUL I Postuniversitar 

Semestrul II, an univ. 2018-2019 
 

Interval 
orar 

Luni Marţi 
 

8,00 – 9,30   

9,40 – 11,10  Managementul clasei de 
elevi (MCE) – seminar 

grupa 3 – sala 106 
lect. dr. Simona Adam 

Instruire asistată de calculator 
(IAC) – seminar 

grupa 4 – sala 208 
lect. dr. Mihai Ivan 

11,20-12,50  
 

 

Managementul clasei de 
elevi (MCE) – seminar 

grupa 4 – sala 106 
lect. dr. Simona Adam 

Instruire asistată de calculator 
(IAC) – seminar 

grupa 3 – sala 208 
lect. dr. Mihai Ivan 

13,00-14,30  
 
 

 

14,40-16,10 Managementul clasei de elevi 
(MCE) – seminar 
grupa 1 – sala 106 

lect. dr. Simona Adam 

Instruire asistată de calculator 
(IAC) – seminar 

grupa 2 – sala 208 
lect. dr. Mihai Ivan 

 

16,20-17,50 
 

Managementul clasei de elevi 
(MCE) – seminar 
grupa 2 – sala 106 

lect. dr. Simona Adam 
 

Instruire asistată de calculator 
(IAC) – seminar 

grupa 1 – sala 208 
lect. dr. Mihai Ivan 

 

 

18,00-19,30  Instruire asistată de calculator (IAC) - curs 
Sala  F206 – toate grupele 

Lect. dr. Dana Crăciun 
19,40-21,10  Managementul clasei de elevi (MCE) – curs 

Sala F206  – toate grupele 
Lect. dr. Simona Adam 



Repartizarea pe grupe, în funcţie de specializare: 
Grupa 1: Arte, Muzică, Educaţie fizică 
Grupa 2: Drept, Ştiinţe economice 
Grupa 3: Istorie, Teologie, Litere, Informatică 
Grupa 4: Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie, Ştiinţe Politice, Geografie, Chimie, Fizică. 
 
Disciplinele care se studiază în semestrul 2 sunt Instruire asistată de calculator (1 curs si 1 

seminar / săptămână, primele 7 săptămâni), Managementul clasei de elevi (1 curs si 1 seminar / 
săptămână, primele 7 săptămâni)), Practică pedagogică (separat, fiecare specializare) şi Didactica 
specialităţii (separat, fiecare specializare) 

 
Studenţii cu dublă specializare vor face semestrul acesta Didactica specialităţii A (la prima 

specializare) şi Practica pedagogică B (pentru a doua specializare). 
 
Pentru didactica specialităţii  vă rugăm să urmăriţi orarul DPPD pentru anul II licenţă sau să-i 

contactaţi pe următorii profesori: 
Didactica specialităţii A – limba engleză – lect. dr. Monica Oprescu – monica. oprescu@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii A – limba franceză – lect. dr. Cosmina Lungoci: cosmina.lungoci@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii A – limba română – curs – conf. dr. Marius Crisan – marius.crisan@e-uvt.ro  
    - seminar - lect. dr. Ioana Banaduc: ioana.banaduc@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii A – limba rusă – lect. dr. Daniela Gheltofan 
Didactica specialităţii A – limba latină – conf. dr. Claudiu Arieşan 
Didactica specialităţii – matematică, informatică – lect. dr. Mihai Ivan 
Didactica specialităţii – chimie – lect. dr. Laura Pitulice – laura.pitulice@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii – geografie – lect. dr. Ramona Ivan – ramona.ivan@e-uvt.ro  
Didactica specialităţii – biologie – conf. dr. Nicoleta Ianovici – nicoleta.ianovici@e-uvt.ro  



Didactica specialităţii – Ed. fizică – curs – conf. dr. M. Faur 
        - seminar – asist. dr. Silviu Nişu – silviu.nisu@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii – kinetoterapie – curs – Bogdan Almăjan  
         - seminar – asist. dr. Silviu Nişu – silviu.nisu@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii – Fizică – lect. dr. Dana Crăciun – craciun.dana@e-uvt.ro  
Didactica specialităţii – Istorie – lect. dr. Nicolae Hurduzeu – nicolae.hurduzeu@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii – Teologie –conf. dr. Remus Feraru – remus.feraru@e-uvt.ro  
Didactica specialităţii – Muzică şi Artele spectacolului  – prof. dr. Avram Florea 
Didactica specialităţii – Psihologie – curs – conf .dr. Adela Cîndea  
      - seminar – asist. dr. Cristina Ceapă: cristina.ceapa@e-uvt.ro  
Didactica specialităţii – Sociologie, Asistenţă socială: lect. dr. Simona Adam 
Didactica specialităţii - FEAA – conf. dr. Lucia Negruţ: lucia.negrut@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii -  Drept – conf. dr. Darius Borovic: darius.borovic@e-uvt.ro 
Didactica specialităţii - PFC (ştiinţe politice, comunicare si rel. publice, jurnalism etc.) – conf. dr.  
    Darius Borovic – darius.borovic@e-uvt.ro  
Didactica specialităţii – Arte – lect. dr. Eugenia Riemschneider 
 
Pentru practică pedagogică vă rugăm să contactaţi următorii profesori, în funcţie de 

specializare: 
Istorie: lect. dr. Nicolae Hurduzeu: nicolae.hurduzeu@e-uvt.ro 
Ed. fizică, kinetoterapie: asist. dr. Silviu Nişu: silviu.nisu@e-uvt.ro 
Sociologie + Asistenţă socială: lect. dr. Simona Adam: simona.adam@e-uvt.ro 
Psihologie: conf. dr. Adela Cîndea: adela.magat@e-uvt.ro 
Informatică: lect. dr. Dana Craciun: craciun.dana@e-uvt.ro 
RISE, Drept, Filosofie, St. Politice, Filosofie, Comunicare si Rel. Publice: conf. dr. Darius Borovic: 

darius.borovic@e-uvt.ro 



Biologie:  conf. dr. Nicoleta Ianovici: nicoleta.ianovici@e-uvt.ro 
Geografie: prof. dr.Urdea Petru: petru.urdea@e-uvt.ro 
Chimie: lect. dr. Laura Pitulice: laura.pitulice@e-uvt.ro  
Arte: lect. dr. Eugenia Riemschneider: eugenia.riemschneider@e-uvt.ro  
Muzică, Artele spectacolului: prof. dr. Avram Florea: tel. 0722193291. 
Teologie: lect. dr. Remus Feraru: remus.feraru@e-uvt.ro 
Lb. Engleză B: lect. dr. Monica Oprescu: monica.oprescu@e-uvt.ro 
Lb. Română B: asist. dr. Ioana Banaduc: ioana.banaduc@e-uvt.ro 
Lb. Franceză B: lect. dr. Cosmina Lungoci: cosmina.lungoci@e-uvt.ro  
Lb. Germană B: Asist. dr. Alina Crăciunescu Olenici: alina.olenici@e-uvt.ro  
Lb. Rusă B: Asist. univ. dr. Daniela Gheltofan: daniela.gheltofan@e-uvt.ro 
Lb. spaniolă B: lect. dr. Vîlceanu Raluca Arianna: raluca.vilceanu@e-uvt.ro 
Lb. italiană B: lect. dr. Mirela Boncea: mirela.boncea@e-uvt.ro 
FEAA: lect. dr. Andreia Schneider: andreia.schneider@e-uvt.ro  

 
 

Responsabil Nivelul 1 Postuniversitar: lect. dr. Simona Adam: simona.adam@e-uvt.ro 
 


