
ANUL III
Programarea examenelor din sesiunea de vara

Disciplina data ora observatii

Schimbare sociala și politică 31 05 2020 evaluare/ prezentare lucrare online

Comportamentul votantului 02 06 2020 13,00 online

Dinamica grupului în organizații 03 06 2020
Se transmite pe mail la adresa carmen.novac@comunicare.ro Proiectul de semestru si 
Tema individuala.

Guvernanta si europenizare 04 06 2020 14,00 examen oral, pe Webex

Școala sociologică de la București 05 06 2020 Evaluarea continuă. Predarea referatelor finale pana la data de 05 06 2020

Introducere in analiza pietei muncii 05 06 2020

Lucrarile se vor transmit pe email la adresa muntean@politice.ro Studentii care nu au 
participat la curs sunt rugati sa contacteze pe email, munteam@politice.ro,  cel tarziu 
pana pe 29 mai. Lucrarea finala se va trimite pe email pana pe data de 5 iunie.

Psihologie cognitivă evoluționistă 6 si 7 iunie 2020 online, mix de intrebari grila si raspunsuri deschise

Psihologia cuplului și familiei 08 06 2020 17,00
Examen tip grilă pe platforma online classmaker.com.                                                                                                                                                 
La fel și pentru studenții restanțieri

Sociologia cotidianului 08 06 2020 predare rapoarte de cercetare

Gandirea social politica romaneasca 15 06 2020 Evaluarea continuă.

Evaluarea personalității II 16 06 2020 16,00 online

Studii regionale 17 06 2020 10.00-11.00

Colocviu bazat pe eseuri ce vor fi trimise pe adresa liliana.popescu@politice.ro pana in 
15 iunie ora 10 a.m. Studentii sunt asteptati in webminar la orele stabilite
Atasat aveti subiectele eseurilor din care studentii vor alege unul pentru eseu. Eseul va 
avea 4000 de cuvinte plus bibliografie. Fiecare student poate alege un subiect. Plagiatul 
se penalizeaza conform prevederilor in vigoare. Vezi fiser atasat subiecte si conectare

Metode si tehnici de elaborare a lucrarii de licență, spec PSIH 18 06 2020 17,00 online

Metode si tehnici de elaborare a lucrarii de licență, spec Sociologie 18 06 2020  predări pe mail la monica.stroe@politice.ro, conform silabusului.

Metode si tehnici de elaborare a lucrarii de licență, spec SP si RISE
Evaluarea se realizeaza in timpul semestrului pe baza unei prezentării si a unei lucrări  
care trebuie  incarcata pe moodle pana pe 22 mai 2020

Sociologie publică și consultanță sociala
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Restante 

Psihoterapie II 02 06 2020

Lucrarile vor fi trimise pe e-mail la  augustin_cambosie@yahoo.fr, 
anca_dontu@yahoo.com. Examenul va consta intr-un eseu/lucrare din tematica de curs 
(subiectele pe care studentii le-au primit pentru examenul din Sem.I). 

Studii de securitate 03 06 2020 11.00-12.00
examenul se va desfășura sub forma trimiterii pe e-mailul pop@politice.ro, până la data 
examenului, a unui eseu pe o temă aferentă temelor predate la curs.  

Geopolitica si geostrategie 03 06 2020 12.00-13.00
examenul se va desfășura sub forma trimiterii pe e-mailul pop@politice.ro, până la data 
examenului, a unui eseu pe o temă aferentă temelor predate la curs.  

Organizatii interanationale 03 06 2020 13.00-14.00
examenul se va desfășura sub forma trimiterii pe e-mailul pop@politice.ro, până la data 
examenului, a unui eseu pe o temă aferentă temelor predate la curs.  

Metode de cercetare sociala si politica spec. SOC PSIH 03 06 2020 14.00-16.00

 Conditii pentru sustinere: Pina pe data de 1 iunie ora 17:00, restantierii trebuie sa trimita 
titularului de curs (Catalin Augustin Stoica) pe adresa astoica@politice.ro un mesaj in 
care sa precizeze numele si anul. Examenul se va desfasura online sub forma unui test. 
Studentii vor primi un mesaj pe email cu un link catre examen. Nu vor putea da restanta 
decit acei studenti care m-au contactat pina in 1 iunie si mi-au comunicat datele lor, 
inclusiv adresa de email.

Practica de specialitate, spec. PSIHOLOGIE 03 06 2020
trimitere proiect (analiza critica a unui articol stiintific) pe adresa de e-mail 
(catalina.cicei@comunicare.ro) pana la ora 24.00

Consiliere si terapie organizationala 05 06 2020

 Studentii vor face doua scurte eseuri:
1.      Care sunt calitatile unui bun consilier?
2.      Cum intervin partile intunecate ale personalitatii (dark side of personality) in 
generarea de probleme interrelationale si de tip burnout la locul de munca?
Proiectele vor fi trimise la adresa de mail a dlui Prof. Dan Stanescu 
(dan.stanescu@comunicare.ro)si la adresa de mail  dnei Prof. Mihaela Minulescu 
(mirunaminulescu@gmail.com)

Metode și tehnici de psihodiagnoză-evaluarea personalității I 06 06 2020  proiect de evaluare psihodiagnostica

Ideologii politice, Ideologii contemporane 07 06 2020
lucrarea se incarca pe platforma (studentii care au restante la ambele discipline vor 
incarca lucrar) 

Psihologia personalitatii Psih+Soc 08 06 2020 11,00
Examen tip grilă pe platforma online classmaker.com. Se vor prezenta și studenții de anul 
3 cu restanță la această disciplină (înrolați anterior pe platforma Moodle la acest curs)

IUE 09 06 2020 10,00
Se va transmite un referat la adresa mihai.caradaica@dri.snspa.ro si 
ioana.dodi@yahoo.com

Religie si fundamentalism religios, Etica politica 09 06 2020

Studenții care se înscriu la aceaste restane trebuie  sa trimită un email de înscriere  pe 
adresa  btpalade@gmail.com
Metoda de examinare va fi fie prin realizarea unor teme (videoclipuri sau dezbatere 
înregistrată, detalii se gasesc pe platformă la fiecare curs, fie prin examinare online pe una 
din aplicatiile de suport pe care le folosim pentru telecursuri). 
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 GCSA 09 06 2020

Studenții care se înscriu la aceaste restane trebuie  sa trimită un email de înscriere  pe 
adresa  oana.dervis@gmail.com Metoda de examinare va fi bazată pe teme sau examinare 
online pe o aplicație cu funcție video.

Metodologia anchetei 09 06 2020 12.00-14.00

Conditii pentru sustinere: Pina pe data de 5 iunie ora 17:00, restantierii trebuie sa trimita 
titularului de curs (Catalin Augustin Stoica) pe adresa astoica@politice.ro un mesaj in 
care sa precizeze numele si anul. Examenul se va desfasura online sub forma unui test. 
Studentii vor primi un mesaj pe email cu un link catre examen. Nu vor putea da restanta 
decit acei studenti care m-au contactat pina in 5 iunie si mi-au comunicat datele lor, 
inclusiv adresa de email.

Stratificare și inegalități sociale 09 06 2020 14.00-16.00

Conditii pentru sustinere: Pina pe data de 5 iunie ora 17:00, restantierii trebuie sa trimita 
titularului de curs (Catalin Augustin Stoica) pe adresa astoica@politice.ro un mesaj in 
care sa precizeze numele si anul. Examenul se va desfasura online sub forma unui test. 
Studentii vor primi un mesaj pe email cu un link catre examen. Nu vor putea da restanta 
decit acei studenti care m-au contactat pina in 5 iunie si mi-au comunicat datele lor, 
inclusiv adresa de email.

Dinamica grupurilor 10 06 2020
Se transmite pe mail la adresa carmen.novac@comunicare.ro Proiectul de semestru si 
Tema individuala.

Politici publice 10 06 2020 10.00 - 20.00

Restanta va consta in elaborarea unei propuneri de proiect de politica publica pe o 
tematica care va fi indicata in ziua restantei. Pentru detalii sustinere restanta contactati :  
todor.arpad@politice.ro

Comunitati sociale, Sociologia cotidianului 12 06 2020

Concepte fundamentale în sociologie 15 06 2020 12,00

1. În aceasta sesiune pot da restanța la CFS numai studenții din an terminal.
2.       Cine susține restanța este rugat să trimită un mail de confirmare pe 
corina.benga@politice.ro
3.       De asemenea, având în vedere faptul că va fi nevoie de cameră și microfon pentru 
susținerea examenului, dacă este cineva care are probleme tehnice, este rugat să dea un 
mail pe corina.benga@politice.ro

Analiza electorala 15 06 2020 14,00

Examenul se va da pe Zoom. 
Atenție! Vor intra doar cei cu restanță din an terminal. Cei care vor susține examenul de 
restanță sunt rugați să trimită un mail de confirmare pe corina.benga@politice.ro cu 
subiectul „Restanță Analiză electorală” pentru a se putea crea sesiunea de Zoom

Psihologie organizațională și managerială 15 06 2020

Pentru restanta la Psihologie organizationala, proiectul 
presupune o analiza a literaturii (un literature review) pe
o tema la alegere.
Proiectul va fi evaluat dupa trei criterii:
- acoperirea literaturii despre constructele si relatiile abordate;
- logica argumentarii si a stucturii proiectului;
- respectarea regulilor de redactare APA style.
Proiectul va fi trimis la adresa bogdan.oprea@fpse.unibuc.ro, pana la data: 15 iunie 
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Psihologia sănătății 15 06 2020

Pentru restanta la Psihologie sănătății, proiectul 
presupune o analiză a literaturii (un literature review) pe
o tema la alegere din tematica de curs. Proiectul va fi evaluat dupa trei criterii:
- acoperirea literaturii despre constructele si relatiile abordate;
- logica argumentarii si a stucturii proiectului;
- respectarea regulilor de redactare APA style.
Proiectul va fi trimis la adresa: catalina.rosca@politice.ro până la data de: 15 iunie 

Managementul resurselor umane 15 06 2020

Pentru restanta la Managementul resurselor umane, proiectul 
presupune o analiză a literaturii (un literature review) de maxim 5 pagini, pe
o tema la alegere din tematica de curs. Proiectul va fi evaluat dupa trei criterii:
- acoperirea literaturii despre constructele si relatiile abordate;
- logica argumentarii si a stucturii proiectului;
- respectarea regulilor de redactare APA style.
Proiectul va fi trimis la adresa: catalina.rosca@politice.ro până la data de: 15 iunie 

Fundamentele psihologie 1 15 06 2020 12,00

Consiliere vocaționala si dezvoltarea carierei 15 06 2020 14,00

Sociologie politica 15 06 2020

Lucrare scrisa trimisa pe email la adresele vpasti@yahoo.com si 
sebastian.toc@politice.ro. Aceleasi reguli pentru elaborarea lucrarilor ca in sesiunea din 
iarna.

Postcomunismul romanesc: context si evolutii 15 06 2020
Lucrare academica trimisa pe e-mail la adresa sebastian.toc@politice.ro. Aceleasi reguli 
pentru elaborarea lucrarilor ca in sesiunea din iarna.

Filosofie politica 16.06.2020 Examen scris online (moodle)

Politica externa si diplomatie 17 06 2020 11.00-12.00

colocviu bazat pe eseuri ce vor fi trimise pe adresa liliana.popescu@politice.ro pana in 15 
iunie ora 10 a.m. Studentii sunt asteptati in webminar la orele stabilite
Atasat aveti subiectele eseurilor din care studentii vor alege unul pentru eseu. Eseul va 
avea 4000 de cuvinte plus bibliografie. Fiecare student poate alege un subiect. Plagiatul 
se penalizeaza conform prevederilor in vigoare. Vezi fiser atasat subiecte si conectare

Constructie europeana 17 06 2020 12.00-13.00

colocviu bazat pe eseuri ce vor fi trimise pe adresa liliana.popescu@politice.ro pana in 15 
iunie ora 10 a.m. Studentii sunt asteptati in webminar la orele stabilite
Atasat aveti subiectele eseurilor din care studentii vor alege unul pentru eseu. Eseul va 
avea 4000 de cuvinte plus bibliografie. Fiecare student poate alege un subiect. Plagiatul 
se penalizeaza conform prevederilor in vigoare. Vezi fiser atasat subiecte si conectare

Gen si politica 17 06 2020 Lucrarile se vor transmit pe email la adresa alina.dragolea@politice.ro vezi fiser atasat

Istorie Universala Moderna si Contemporana 18 06 2020 online pe ZOOM
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Statistica aplicată în psihologie 18 06 2020 16,00 online

Introducere in studiile europene 20 06 2020

Studentii care indeplinesc conditiile de sustinere a examenului de restanta (au activitatea 
de seminar finalizata) trebuie sa transmita email la adresa nicolae.toderas@snspa.ro 
pentru comunicare teme si cerinte de redactare a eseului. Termenul limita de transmitere a 
eseului este 20 iunie 2020

Teroria alegerii arționale 22.06.2020 10,00

Position paper de 2 pagini avand urmatoarea structura: 1) literatura de specialitate 
rezumata in maximum o pagina 2) Un argument criticat sau sustinut pe maximum o 
pagina. Se va folosi exclusiv literatura de specialitate indicata la curs si seminar - nu voi 
nota lucrarile care folosesc alte bibliografii. Lucrarile vor fi trimise pana pe 22 iunie ora 
10.00 (dimineata) pe adresa mihai.ungureanu@politice.ro Voi confirma primirea.

Științe sociale comportamentale 22.06.2020 10,00

Position paper de 2 pagini avand urmatoarea structura: 1) literatura de specialitate 
rezumata in maximum o pagina 2) Un argument criticat sau sustinut pe maximum o 
pagina. Se va folosi exclusiv literatura de specialitate indicata la curs si seminar - nu voi 
nota lucrarile care folosesc alte bibliografii. Lucrarile vor fi trimise pana pe 22 iunie ora 
10.00 (dimineata) pe adresa mihai.ungureanu@politice.ro Voi confirma primirea.

Comportamentul votantului 22.06.2020 10,00

Position paper de 2 pagini avand urmatoarea structura: 1) literatura de specialitate 
rezumata in maximum o pagina 2) Un argument criticat sau sustinut pe maximum o 
pagina. Se va folosi exclusiv literatura de specialitate indicata la curs si seminar - nu voi 
nota lucrarile care folosesc alte bibliografii. Lucrarile vor fi trimise pana pe 22 iunie ora 
10.00 (dimineata) pe adresa mihai.ungureanu@politice.ro Voi confirma primirea.

Practica de specialitate SP RISE SOC

Secțiune dedicată practicii pentru licență pe platforma e.politice.ro.Toate materialele 
doveditoare pentru efectuarea stagiului de practică se incarca online in sectiunea speciala 
dedicata anului si specializarii la care studentii sunt inmatriculati

Psihologie sociala atasat word

Psihologia muncii
Data limita de predare a proiectelor este 14 iunie 2020 si vor fi trimise la adresa de email 
cristinaioanadan@yahoo.com  document atasat

Istoria gandirii sociale si politice 
Intre 1-5 iunie 2020 contactati pe mail pe Catalin Partenie la adresa 
cdpartenie@politice.ro

Argumentare si constructia modelelor teoretice
Intre 1-5 iunie 2020 contactati pe mail pe Catalin Partenie la adresa 
cdpartenie@politice.ro

Statistica sociala

Lucrarile se vor transmit pe email la adresa muntean@politice.ro Studentii care au 
restante sunt rugati sa contacteze pe email, munteam@politice.ro,  cel tarziu pana pe 29 
mai 

CFSP

Focus grup

MVD
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