REEXAMINARI
14-18 SEPTEMBRIE 2020
Anul de
studiu

Disciplina

Data

Ora

anul I Introducere in economie
Istoria gîndirii sociale si politice
anul I

anul I
anul I
anul I
anul I
anul I

Psihologie sociala Soc si Psiho
Introducere in relatiile internationale
Bazele teoretice ale evaluarii psihologice
Psihologia personalității
Informatica aplicată în ştiinţele sociale

14.09.2020
14 09 2020
14 09 2020
15 09 2020
15 09 2020

11.00
14.00
10.30
10.00-11.00

anul I
anul I
anul I
anul I

Gandirea critica si scrierea academica
Fundamentele psihologiei I
Fundamentele psihologiei II
Limba engleza

17 09 2020
17 09 2020
17 09 2020
18.09.2020

10.00
12.00
10.00

anul I Schimbare si conflict social in Romania post-comunista

18.09.2020

10.00

anul I Introducere in studiile europene

18 09 2020

SP si RISE

Observatii

Studentii trebuie sa intocmeasca un proiect privind o tema la
alegere din zona Microeconomie sau Macroeconomie. Nota
finala va rezulta din nota obtinuta la proiect si evaluarea
activitatii pe parcursul semestrului I. Proiectul trebuie trimis în
intervalul 14-16 septembrie, pe adresa de email
catalinhuidumac@yahoo.com si, totodata, incarcat pe
platforma in cadrul saptamanii 14-16 Septembrie la rubrica
“Forum comunicare proiecte - Introducere in economie –
Reexaminare»
Lucrare scrisa ce va fi trimisa pe email. Va rugam sa il
contactati pe Catalin Partenie intre 14-15 septembrie la adresa:
cdpartenie@politice.ro
Studentii vor trimit un email pe adresa
loredana.ivan@comunicare.ro în data de 14 și vor primi
subiectele. Daca studentul nu a predat proiectul de echipa la
finalul semestrului, va trimite si proiectul
detalii examinare:examinare on-line pe platforma moodle
online
online
test online pe moodlle
se transmite email la adresa oana.dervis@gmail.com până la
data de 16 09 2020

examen online inscriere pe moodle - moodle anunt
Toți studenții doritori să se prezinte la restanțe vor trebui să
trimită membrilor Comisiei de examinare cu minim două zile
înainte de data examenului de restanță un referat care să
îndeplinească cerințele de examen al colegilor lor din același an
universitar (ele s-au modificat în timp).
Comisia de examinare va fi alcătuită din prof. univ. Vladimir
Pasti și asistent univ. Sebastian Toc.
Studentii trebuie sa contacteze din timp titularul de curs la
nicolae.toderas@snspa.ro pentru a primi temele de examinare.
Lucrarile vor fi transmise pe e-mail.
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anul I Gandirea critica si scrierea academica

SOC si PSIH

Termenul limita pentru trimiterea lucrarilor: 18 septembrie, pe
adresa de e-mail george.matu@politice.ro. La aceeasi adresa
de e-mail pot solicita si informatii suplimentare despre
elaborarea lucrarii.

18 09 2020

anul II Politica comparata
anul II Politici publice
anul II Teoria alegerii raţionale
anul II Organizaţii internaţionale

14 09 2020
14 09 2020

10.00
11.00

anul II Introducere in psihoterapie

14 09 2020

14.00

anul II Statistica aplicată în psihologie

14 09 2020

16.00

anul II Practica in psihologia organizationala si a muncii

15 09 2020

anul II Psihologie clinică
anul II Gen si politica
anul II Politici publice

15 09 2020
16 09 2020
16 09 2020

10.00

anul II Etica politica

16.09.2020

12.00

anul II
anul II
anul II
anul II
anul II
anul II

18 09 2020
18 09 2020
18 09 2020
18 09 2020

10.00
12.00

Instituţiile UE
Psihologia educației
Consiliere vocațională și dezvoltarea carierei
Psihologie experimentala
Filosofie politica
Ideologii politice

se trimite email, in data de 12 09 2020, la adresa
muntean@politice.ro
se trimite email, pana in data de 14 09 2020, la adresa
arpad.todor@politice.ro
informatii pe moodle
trimiterea unui referat pe una din temele curriculei
Examenele se vor desfasura pe email, studentii vor primi
cerintele iar in intervalul orar specificat vor rezolva si trimite
examenul individual pe adresa specificata de profesor.
Examenele se vor desfasura pe email, studentii vor primi
cerintele iar in intervalul orar specificat vor rezolva si trimite
examenul individual pe adresa specificata de profesor.
pentru detalii contactati catalina.rosca@politice.ro pana la data
de 13 09 2020
pentru detalii contactati catalina.rosca@politice.ro pana la data
de 13 09 2020
on-line pe moodle
Online - moodle (studentii care nu au nota la seminar trebuie sa
transmita lucrarea pe adresa de e-mail oana.dervis@gmail.com
pana pe 15.09.2020)
Referate se trimit la adresele, pana la data mentionata:
- mihai.caradaica@dri.snspa.ro
- ioana.dodi@yahoo.com
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anul III Dinamica grupului în organizații
anul III Stiinte Sociale Comportamentale
anul III Comportamentul votantului

14 09 2020
14 09 2020
14 09 2020

10.00
10.00

anul III Evaluarea personalitatii II

14 09 2020

15.00

anul III Religie si fundamentalism religios

16.09.2020

12.00

anul III Etica politica
anul III Studii regionale
anul III Politica externa si diplomatie

16.09.2020
18 09 2020
18 09 2020

12.00
12.00
12.00

Examenul consta in elaborarea si depunerea unui proiect.
Depunerea se va face pe mailul ;
carmen.novac@comunicare.ro.
Continutul proiectului va fi solicitat de catre studentii
restantieri pe mail.
Ora de depunere a proiectuluieste 23,59 din 14 septembrie
2020
informatii pe moodle
informatii pe moodle
Examenele se vor desfasura pe email, studentii vor primi
cerintele iar in intervalul orar specificat vor rezolva si trimite
examenul individual pe adresa specificata de profesor.
online - moodle (studentii care nu au nota la seminar trebuie sa
transmita lucrarea pe adresa de e-mail oana.dervis@gmail.com
pana pe 15.09.2020)
online - moodle (studentii care nu au nota la seminar trebuie sa
transmita lucrarea pe adresa de e-mail oana.dervis@gmail.com
pana pe 15.09.2020)
on-line pe webex - link-ul va fi comunicat in timp util
on-line pe webex - link-ul va fi comunicat in timp util

