
Sesiunea de restanțe  1    -  perioada 29 mart.   – 9 apr.   2021
pentru programul de licență PIPP și programul de master  ME

Programul de studii
- specializarea, anul

Cadrul didactic
Data/ora/

perioada/termen

Alte informații privind modalitatea de
susținere a examenului și forma de

examinare

PIPP – anii I+II+III
ME - anii I+II

Prof. dr Simona Marin
simona.marin@ugal.ro

31 mart. 2021 –
solicitare

sustinere restanță

5-9 apr. 2021 –
susținere examen

pe platforma
Microsoft Teams

 solicitare susținere restanță pe 
email simona.marin@ugal.ro  în 
data de 31 mart. 2021; 

 1- 5 aprilie 2021 - integrarea 
studenților solicitanți in clase de 
examen pe platfoma MT 

 susținere examene pe platforma 
Microsoft Teams în perioada 5-9 
apr.,  zile și ore programate pe 
platforma Microsoft Teams.

Conf. univ. dr. habil. Valerica 
ANGHELACHE

Disciplinele:
Pedagogia invatamantului primar si 
prescolar
Teoria si metodologia evaluarii

03.04. ora 10

solicitare susținere restanță

mail: Valerica.Anghelache@ugal.ro

Conf.univ.dr. Corina Bentea

 

Specificatie-Studentii vor trimite o 

1 Modalitatea de susținere a activităților de evaluare stabilită oficial este on-line, la distanță, prin intermediul calculatorului; 
Studenții care intenționează să susțină RESTANȚE în săptămânile 7-8 din semstrul al II-lea, vor transmite o solicitare  pe data de

31 mart. 2021, pe adresa de email a profesorului de la disciplina vizată, cu precizarea datelor de contact – nume, prenume, specializarea,
anul, email, nr. cod de inregistrare in UGAL,  și a disciplinei la care dorește să susțină restanța; profesorul, după ce primesțe solicitarea pe
email, va integra studentul în grupul de restanțe creat în platformă; studentul va susține exmenul sau va realiza aplicația/portofoliu și o va
încărca în platformă la secțiunea teme conform indicațiilor primite, în perioada/termenul de la fiecare disciplină.

https://webmail.ugal.ro/src/compose.php?send_to=Valerica.Anghelache@ugal.ro
mailto:simona.marin@ugal.ro
mailto:simona.marin@ugal.ro


Disciplinele:
Fundamentele Psihologiei si 
Psihologia dezvoltarii

31.03

 Ora 10

solicitare de susutinere a restantelor pe 
adresa: cristina.bentea@ugal.ro

Conf.univ.dr.Cranganu Nicoleta
Disciplinele:
Literatura română (PIPP) -ora 10
Literatura pentru copii (PIPP)-ora 
12

Modele comportamentale în 
literatura pentru copii (PIPP)

Didactica Limbii și literaturii 
române – învățământ primar 
(PIPP)/ Didactica Limbii și 
literaturii române (Litere)

Didactica Domeniului Limbă și 
comunicare – învățământ preșcolar

06.04.

08.04/ora 10

08.04/ora12

08.04/14

Studenții sunt rugați să-și anunțe intenția de 
a susține examenul pe adresa de e-mail  
ncringanu@ugal.ro

Conf.univ.dr. Caciuc Viorica Torii

Disciplinele:
Pedagogie II- EFS, Medicina, Arte
Anul II

Pedagogie I- EFS, Medicina, Arte
Anii II+ III (restanță / diferență)

Practica pedagogica

1-2.04.2021

9.04.2021

-Evaluare scrisă examen:10 pct – fișă
exerciții aplicative

Online – prin postarea temelor pe platforma 
teams.microsoft.com

-Evaluare scrisă examen: 10 pct – fișă
exerciții aplicative

Online – prin postarea temelor pe platforma 
teams.microsoft.com

-Evaluare sumativa – 10 pct – Portofoliu de
practica pedagogica

Online – prin postarea portofoliilor



Conf.univ.dr. Androne Mihai

Discipline:
Etică și deontologie/integritate 
academic- ME I, EFSMS I, KD I

29.03-02.04.2021

Alcătuirea unui eseu de 4-5 pagini pe
marginea unei probleme de specialitate

Eseul va fi trimis pe adresa :

mihai.androne@ugal.ro

Conf.univ.dr. Rodica Tocu
1.04.2021/ora 13

On-line Microsoft Teams

Lect.dr. Adrian Ghiura

Matematica – învățământ primar și 
preșcolar

1.04.2021, ora 15

On-line Microsoft Teams


