
Modalitatea de organizare şi datele la care se vor susţine examenele la 

distanţă la disciplinele predate la anul I program de masterat CPCEI 

 

Mihaela Constantinescu, Texte culturale contemporane 

Notarea: 50% elaborarea unui proiect individual si prezentare online, 50% examen 

scris, online. 

Data examenului: 2 iunie 2020, intervalul 16-18. 

 

Bianca Cernat, Studii de gen 

Studenţii vor transmite prin e-mail referate pe una dintre temele discutate la curs. 

Data examenului: 8 iunie 2020. 

 

Andrei Şiperco, Civilizaţie latino-americană 

Fiecare dintre masteranzi trebuie să aleagă un roman latino-american pe care să-l 

analizeze din perspectiva elementelor care țin de politică, istorie, identitate, societate etc. 

Proiectul trebuie sa aibă minimum 7 - maximum 11 pagini de text (care include şi citate 

din cartea aleasă), fără pagina de titlu şi bibliografie. Masteranzii au primit varianta 

electronică a mai multor romane latino-americane celebre care cuprind și o componentă 

destul de consistentă de reflectare și analiză a aspectelor politice, istorice, economice etc. 

Masteranzii au libertatea de a opta pentru alte romane latino-americane în funcție de 

preferințele și afinitățile fiecăruia.  

Data examenului: 19 iunie 2020 

 

Oana Soare, Istoria conceptelor culturale 

Studenţii vor transmite referate prin e-mail. 

Data examenului: 16 iunie 2020 

 

Rodica Zaharia, Economie politică internaţională 

Studiu de caz, transmis studenţilor prin intermediul şefului, răspunsurile individuale 

ale acestora urmând să fie trimise în decurs de două ore, prin email. 

Data examenului: 3 iunie, între orele 16:00-18:00 



 

Emil Bucur, Practica de specialitate 

Expedierea de către masteranzi a documentației aferente (convenție individuală de 

practică și anexele 1-5 inclusiv), care atestă efectuarea stagiului de practică „la distanță”, 

pe adresa de e-mail instituțională.  

Data examenului: Expediere până la data de 24.06.2020 (inclusiv). 

 

Oana Preda,  Programe şi proiecte culturale 

Nota finală se va calcula din: 

-       prezentarea temei semestriale aleasă (matrialele pregătite, structura prezentării, 

interactivitate, răspunsuri punctuale la întrebările colegilor, etc.) = 3 puncte = prezentare 

teme in sistem de videoconferinta on-line in timpul semestrului. 

-       lucrarea scrisă a temei prezentate (documentare, prezentarea structurată a 

informațiilor, exemple, aparat critic etc.) = 4 puncte = depunere lucrare in format 

electornic, pe e-mail. 

-       participare activă în cadrul întâlnirilor săptămănale (cursuri, webminarii, teme 

susținute de colegi = intervenții, întrebări, dezbaterea temei prezentate) = 2 puncte 

= implicare activa in timpul semestrului (in sala si on-line). 

-      din oficiu = 1 punct. 

Total = 10 puncte. 

Depunerea lucrării scrise asociată temei prezentate = 11 iunie, ora 12.00 

Data examenului (data la care se vor trece notele în catalog): 18 iunie 2020, ora 

12.00 

 

 

 


