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Limba japoneză – facultativ (grupă suplimentară față de cea trecută în orarele LIT) 

Codurile de acces (Google Clasroom și Google Meet) sunt aceleași ca și cele pentru cursul de vineri de la ora 
18.00 (vezi orarul propriu). 

Cadru didactic Zi Interval orar Adresă email 
George Șipoș Vineri 16.20-17.50 george.sipos@e-uvt.ro 

 

Limba franceză – Limbă modernă (facultativ) 

Studenții sunt rugați să se adreseze cadrului didactic pentru a solicita înscrierea la cursul facultativ de limba 
franceză. 

Cadru didactic Zi Interval orar Adresă email 
Gheorghiu Andreea Marți 11,20-12,50 andreea.gheorghiu@e-uvt.ro 
Gheorghiu Andreea Joi 9,40-11,10 andreea.gheorghiu@e-uvt.ro 

Tănase Cristina Marți 16,20-17,50 
(săptămână pară) 

cristina.tanase@e-uvt.ro 

Goje Valentina Luni 8-9.30 valentina.goje95@e-uvt.ro 
Goje Valentina Vineri 18-19.30 valentina.goje95@e-uvt.ro 

 

Limba croată – facultativ 

Studenții sunt rugați să se adreseze cadrului didactic pentru a solicita înscrierea la cursul facultativ de limba 
croată. 

Cadru didactic Zi Interval orar Adresă email 
Petru Hațegan Miercuri 16.20-17.50 petru.hategan@e-uvt.ro 

 

 

 

 

 

 

 



Limba germană – facultativ 

Studenții sunt rugați să se adreseze cadrului didactic pentru a solicita înscrierea la cursul facultativ de limba 
germană. 

Cadru didactic Zi Interval orar Adresă email 
Gabriela Șandor MARȚI 

(pentru anul III 
LL + Ist. + 
Teologie) 

16.20-17.50 gabriela.sandor@e-uvt.ro 

Gabriela Șandor VINERI  
(pentru anul II 
LL + LMA + 

Istorie + 
Teologie) 

16.20-17.50  gabriela.sandor@e-uvt.ro 

 

Limba italiană – facultativ 

Studenții sunt rugați să se adreseze cadrului didactic pentru a solicita înscrierea la cursul facultativ de limba 
italiană. 

Cadru didactic Zi Interval orar Adresă email 
Linda Gaia marți 16.20-17.50 linda.gaia@e-uvt.ro 
Linda Gaia joi 16.20-17.50 linda.gaia@e-uvt.ro 

 

Limba spaniolă – facultativ 

Studenții sunt rugați să se adreseze cadrului didactic pentru a solicita înscrierea la cursul facultativ de limba 
spaniolă. 

Cadru didactic Zi Interval orar Adresă email Observații 
Roxana Maria 

Crețu 
Marți 13:00-14:30 

I (toate 
specializările) 

roxana.cretu93@e-
uvt.ro 

Codul pentru 
Classroom și linkul 

pentru Google Meet 
se va transmite via 

mail. 
Studenții sunt rugați 
să folosească doar 

adresa de mail 
instituțională. 

Roxana Maria 
Crețu 

Marți 
 

16:20-17:50 
II (toate 

specializările) 

roxana.cretu93@e-
uvt.ro 

Roxana Maria 
Crețu 

Marți 19:40-21:10 
III (toate 

specializările) 

roxana.cretu93@e-
uvt.ro 

Obs. Studenții din anul III (alte specializări) vor merge la cursuri împreună cu cei de la LL III (specializare 
spaniolă). 

 
Pentru alte limbi străine, vă rugăm consultați orarele LIT (https://litere.uvt.ro/studenti/studenti-

licenta/orare-licenta-lit/) unde figurează cursurile facultative de limba engleză, rusă, sârbă și japoneză. 

Pentru linkurile și codurile de acces pe paginile disciplinelor (Google Classroom sau e-learning UVT, 
Google Meet), contactați cadrele didactice trecute în orarul LIT la adresele de e-mail instituționale (@e-
uvt.ro). 


