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Nr.crt. Disciplina data ora Observatii

1 Comunitati sociale 

Pentru detalii privind sustinerea examenului de restanta va 

rugam sa trimiteti email la adresa bogdan.iancu@politice.ro, 

în perioada 01-31 08 2020

2 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.

3 Politica comparată 01 09 2020

studenții trebui să transmita email la adresa 

muntean@politice.ro până la data de 01 09 2020

4 Focus grup 02 09 2020 12.00

pentru detalii privind susținerea examenului trimiteti email la 

adresa roxana.cuciumeanu@gmail.com

5 Practica spec SOC 02 09 2020 12.00

pentru detalii privind susținerea examenului trimiteti email la 

adresa roxana.cuciumeanu@gmail.com

6 Ideologii politice 03 09 2020 temele vor fi postate pe moodle la data de 01 09 2020

7 Ideologii contemporane 03 09 2020 temele vor fi postate pe moodle la data de 01 09 2020

8 Filosofie politica 03 09 2020 14.00 on-line moodle

9 Consiliere vocațională și dezvoltarea carierei 04 09 2020 10.00 on line

10 Psihologie experimentala 04 09 2020 12.00 on line

11 Practica spec Psihologie 05 09 2020

Pentru restanta, proiectul 

presupune o analiză a literaturii (un literature review) pe

o tema la alegere din tematicile prezentate pe platforma 

moodle. 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: 5 septembrie

12 Psihologie organizaţională și managerială 05 09 2020

Pentru restanta, proiectul 

presupune o analiză a literaturii (un literature review) pe

o tema la alegere din tematicile prezentate pe platforma 

moodle. 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: 5 septembrie

13 Teoria alegerii raţionale 06 09 2020 10.00 informatii pe moodle

14 Organizaţii internaţionale 07 09 2020 13.00

detalii examinare: trimiterea pe e-mailul titularului de curs a 

unei lucrări dedicate uneia din temele de curs de la aceste 

discipline

15 Politica europeană 07 09 2020

proiect trimis pe moodle sau pe email la adresa 

claudiu.craciun@politice.ro

16 Instituţiile UE 08 09 2020 10.00

restantele la IUE  vor fi sub forma unor eseuri de 7-10 pagini, 

pe teme discutate la curs sau seminar.Pentru a trimite eseurile 

sau pentru mai multe informatii, studentii sunt rugati sa 

contacteze profesorii de seminar la urmatoarele adrese:

Mihail Caradaica - mihai.caradaica@dri.snspa.ro

Ioana Dodi - ioana.dodi@yahoo.com

17 Politicile Uniunii Europene I 08 09 2020 10.00

restantele la PUE1  vor fi sub forma unor eseuri de 7-10 

pagini, pe teme discutate la curs sau seminar.Pentru a trimite 

eseurile sau pentru mai multe informatii, studentii sunt rugati 

sa contacteze profesorii de seminar la urmatoarele adrese:

Mihail Caradaica - mihai.caradaica@dri.snspa.ro

Ana Maria Costea - anamaria.costea@dri.snspa.ro

Miruna Troncota - miruna.troncota@dri.snspa.ro

Ioana Dodi - ioana.dodi@yahoo.com
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18 Etica politica  08 09 2020 12.00

studenții trebui să transmita email la adresa 

brindusa.palade@politice.ro până la data de 05 09 2020

19 Psihologia muncii 09.09.2020

Data limita de predare a proiectelor este 09.09.2020. 

Proiectele vor fi trimise in format PDF la adresa 

cristinaioanadan@yahoo.com, conform atasament.

20 Neuropsihologie 09.09.2020 17.00 interviu whatsapp tel 0722988965

21 Psihopatologie 09.09.2020 18.00 interviu whatsapp tel 0722988965

22 Metodologia anchetei 10 09 2020 12:00-14:00

Examenul va fi scris, online. Conditii pentru sustinerea sa: 

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 curs si 

seminar, participare, testele sustinute pe parcursul 

semestrului SI nota la examenul final. 

23 Politici publice 10 09 2020 10.00 on-line pe moodle

24 Analiza electorala 10 09 2020 12.00

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

email la alfred.bulai@politice.ro

25 Gen si politica 10 09 2020

 Redactare eseu, termen limită 10 septembrie. Condițiile vor 

fi transmise prin platforma e.politice.

26 Statistica socială 11.09.2019 10.00

studenții trebui să transmita email la adresa 

muntean@politice.ro până la data de 01 09 2021

27 Statistica aplicată în psihologie 11 09 2020 11.00 on-line

28 Sociologie politica 11 09 2020 11.00

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

29 Introducere in psihoterapie 11 09 2020 14.00 on-line

30 Psihologia educației 11 09 2020 on-line

31 Sociologia consumului și cercetării de piață 12 09 2020

Cerintele de examinare si de acces in examen se regasesc in 

silabusul cursului sau pe mail la monica.stroe@politice.ro.

Psihosociologia organizaţiilor 

Devianta si control social 

Psihologia sănătăţii

Psihologie clinică


