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Nr.crt. Disciplina data ora Observatii

1

Istoria gîndirii sociale si politice

Lucrare scrisa ce va fi trimisa pe email. Va rugam sa il contactati pe Catalin Partenie intre 

1-3 septembrie la adresa: cdpartenie@politice.ro

La examenul de restanta nu se poate prezenta decit cine a obtinut nota 4 in sesiunea din 

iunie. Cine nu a obtinut nota 4 in sesiunea din iunie va trebui sa refaca acest curs in 

semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

2 Introducere in economie 

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 01-06 

septembrie, pe adresa de email catalinhuidumac@yahoo.com  si, totodata, incarcat pe 

platforma in cadrul saptamanii 01-06 septembrie, la rubrica “Forum comunicare si 

incarcare proiecte - Introducere in economie”.

3 Comunicare sociala 02 09 2020 12.00

pentru detalii privind susținerea examenului trimiteti email la adresa 

roxana.cuciumeanu@gmail.com

4 Practica SOC 02 09 2020 12.00

pentru detalii privind susținerea examenului trimiteti email la adresa 

roxana.cuciumeanu@gmail.com

5 Fundamentele psihologiei  I 03 09 2020 10.00 on line

6 Fundamentele psihologiei II 03 09 2020 12.00 on line

7 Psihologie sociala Soc si Psiho 04.09.2020

Studentii  vor trimit un email pe adresa loredana.ivan@comunicare.ro in data de 4 si vor 

primi subiectele. Daca studentul nu a predat proiectul de echipa la finalul semestrului, va 

trimite si proiectul 

8 Institutii politice 04 09 2020 10.00 online - moodle 

9 Concepte fundamentale în ştiinţa politică 04 09 2020 10.00 online - moodle 

10 Introducere in relatiile internationale 07 092020 11.00 on-line pe platforma moodle

11 Gandirea critica si scrierea academica   spec SP   RISE    07 09 2020 14.00

studenții trebuiesă transmita email la adresa oana.dervis@gmail.com până la data de 05 

09 2020

12 Istoria psihologiei 08 09 2020 10.00

on-line pe zoom;  trebuie sa trimiteti email la madapetrescu@yahoo.com pentru invitatia 

pe zoom

13 Metode de cercetare sociala si politica SOC si PSIH 10 09 2020 10:00-12:00

Examenul va fi scris, online. Pina pe data de 9 septembrie ora 14:00, 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 9 septembrie (ora 14:00) si mi-au 

comunicat datele lor, inclusiv adresa de email.

PRECIZARE IMPORTANTA: Nota la acest examen NU va reprezenta nota finala de la 

curs. Asa cum am anuntat in prezentarea cursului, nota finala ia in considerare activitatea 

de la seminar, participare, proiecte, testele sustinute pe parcursul semestrului SI nota la 

examenul final. 

14 Informatica aplicată în ştiinţele sociale 10 09 2020 test online la adresa: https://e.politice.ro/course/view.php?id=28

15 Metodologia cercetării sociologice 10 09 2020 10.30 Examen scris pe 10 septembrie, ora 10:30 pe platforma moodle

16 Psihologia personalitatii Soc si Psiho 10 09 2020 10.30

Examen tip grilă pe platforma online classmaker.com +proiect pentru cei care nu l-au 

transmis la sfarsitul semestrului. Studentii care nu au transmis proiectul de seminar vor 

face acest lucru pe adresa catalina,rosca@politice.ro; apoi, toti studentii care vor sa isi 

sustina restanta vor da examen tip grila pe platforma classmaker.ro.

Pentru acest lucru, este necesar sa trimiteti mail pana pe 8 septembrie, pentru a anunta 

cadrul didactic si de a va face cont pe classmaker. 

17 Concepte fundamentale in sociologie 10 09 2020 12.00

on-line pe zoom; până la data examenului trebuie sa trimiteti email la 

corina.benga@gmail.com

18 Limba engleza 11.09.2020 10.00 online - moodle anunt

19

Schimbare si conflict social in Romania post-

comunista 11.09.2020 10.00

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. Examenul se va desfășura on-line, pe platforma zoom

20

Schimbare si conflict social in Romania post-

comunista 11.09.2020 11.00

pentru studentii din anii II si III - 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. Examenul se va desfășura on-line, pe platforma zoom

21

Istorie universala modernă şi contemporană                          

(se pastreaza conditia de prezenta) 11 09 2020 11.00

on-line pe zoomș  în perioada premergatoare examenului se va contacta telefonic domnul 

prof. A. Niculescu 

22

Istoria  modernă şi contemporană a Romaniei                  

(se pastreaza conditia de prezenta) 11 09 2020 15.00

on-line pe zoomș  în perioada premergatoare examenului se va contacta telefonic domnul 

prof. A. Niculescu 

23 Introducere in studiile europene 11 09 2020

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.

24 Bazele teoretice ale evaluarii psihologice 11 09 2020 14.00 on line
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25

Gandirea critica si scrierea academica    SOC si 

PSIH    11 09 2020

 termenul limita pentru trimiterea lucrarilor: 11 septembrie, pe adresa de e-mail 

george.matu@politice.ro.  La aceeasi adresa de e-mail pot solicita si informatii 

suplimentare despre elaborarea lucrarii. 

26 Metode de cercetare sociala si politica spec. SP si RISE13 09 2020

proiect de cercetare postat pe moodle pana la 13 sept. 2020.

"Restanta MCSP an 1 licenta sep 2020 Assignment

Studentii anului 1 licenta SP si RISE care au restanta la MCSP

posteaza aici proiectele de cercetare DOAR intre 1 si 13 septembrie 2020"

27 Practica spec SP si RISE

vor fi disponibile in perioada 1 - 13 septembrie sectiuni dedicate pentru incarcarea 

documentelor de practica pe e.politice.ro, in cadrul sectiunii practica, specific la adresa 

https://e.politice.ro/course/view.php?id=186.

28 Psihologia dezvoltarii vezi atasamentul 

29 Practica spec Psihologie


