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Programarea examenelor - Sesiunea de Toamna

Nr.crt. Disciplina data ora Observatii

1 Sociologia cotidianului 

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 Argumentare si Constructia Modelelor Teoretice

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

3 Opinie publică europeana

studentii restantieri posteaza pe moodle lucrarile/prezentarile 

DOAR intre 1 si 13 sept. 2020.

4 Sociologia opiniei publice

studentii restantieri posteaza pe moodle lucrarile/prezentarile 

DOAR intre 1 si 13 sept. 2020.

5 Psihologie psihanalitica 01 09 2020

întocmirea unui referat din tematica de curs, cu tema 

"Elementele de cadru în psihoterapia psihanalitic", max 3-4 

pagini, care va fi transmis la adresa 

augustin_cambosie@yahoo.fr

anca_dontu@yahoo.com . Data limita 01 09 2020

6 Studii regionale 03 09 2020 12.00 on-line pe wbex - link-ul va fi comunicat in timp util

7 Politica externa si diplomatie 03 09 2020 12.00 on-line pe wbex - link-ul va fi comunicat in timp util

8 Psihologia cuplului si a familiei 05 09 2020

Pentru restanta, proiectul 

presupune o analiză a literaturii (un literature review) pe

o tema la alegere din tematica de curs si seminar. 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

9 Stiinte Sociale Comportamentale 06 09 2020 10.00 informatii pe moodle

10 Comportamentul votantului 06 09 2020 10.00 informatii pe moodle

11 Studii de securitate 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

12 Geopolitica si geostrategie 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

13 Metode si tehnici de elaborare a lucrarii de licenta, spec SP RISE 07 09 2020 18.00

Deadline abstract / proiect de cercetare - 7 septembrie, ora 18:00                                                                            

Cerinte: realizarea a doua lucrari:

1. abstractul lucrarii de licena  (1 pag) sau un proiect de 

cercetare (2 pag);

2. rezumatul articolului „The Design of Social and Political 

Research” - autor Philippe C. Schmitter (max. 1 pag).  

Lucrarile se vor încarca pe moodle  la cursul „Laborator: Metode 

si tehnici de elaborare a lucrării de absolvire (2019/2020)” unde 

va exista o sectiune intitulata „Restanta - septembrie” 

Mai multe detalii vor fi disponibile pe moodle.

14 Dinamica grupului în organizații 07 09 2020

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 7 septembrie 2020
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15 Religie si fundamentalism religios 08 09 2020 12.00

studenții trebui să transmita email la adresa 

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

16 Stratificare si inegalitati sociale 10 09 2020 14:00-16:00

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 la acest curs ia in considerare 

activitatea de la seminar, participare, proiecte, testele sustinute 

pe parcursul semestrului SI nota la examenul final. 

17 Evaluarea personalitatii II 11 09 2020 15.00
on-line 

18 Metode de elaborare a lucrarii de absolvire spec Sociologie 12 09 2020

Cerintele de examinare si de acces in examen se regasesc in 

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

19 Postcomunismul romanesc: context si evolutii  14 09 2020

Lucrare scrisa trimisa pe mail. Termen limita: 14 septembrie, ora 

23:59.

20 Sociologie vizuala 02 09 2020 14.00

pentru detalii privind susținerea examenului trimiteti email la 

adresa roxana.cuciumeanu@gmail.com


