
Modalitatea de organizare şi datele la care se vor susţine 

examenele la distanţă la disciplinele predate la anul II program de 

masterat CPCEI 
 

 

Andra Vasilescu, Comunicare interculturală 

a. Evaluare continuă, pentru masteranzii care au participat la activităţile online şi 

au trimis aplicaţii aferente cursurilor online, astfel cum le-au fost solicitate. Aceşti 

studenţi vor primi notele imediat după ultimul curs. 

b. Examen programat pentru data de 6 mai, 18-20, pentru studenţii care nu au 

participat la activitățile online (deci nu pot fi evaluați continuu) sau care nu sunt 

multumiți de nota rezultată din evaluarea continuă. Aceştia vor pregati examenul 

în condiţii normale, aşa cum am stabilit la începutul semestrului: se 

documentează, pregătesc un studiu de caz relevant pentru domeniul comunicării 

interculturale, la ora 18 primesc o întrebare la care vor trebui să răspundă 

ilustrând răspunsul cu studiul de caz pregătit, trimiţând lucrările înainte de ora 20. 

Data examenului: 6 mai 2020, orele 18-20. 

 

Elena Ionescu, Unitate şi diversitate în cultura Europei 

La ultimul curs masteranzii vor primi subiectele, iar rezolvarea o vor trimite prin 

mail. Modalitatea de evaluare le-a fost transmisă studenţilor la primul curs. 

La evaluarea finală vor conta participarea activă de la cursurile desfăşurate faţă în faţă 

şi rezolvarea temelor propuse în cursurile la distanţă. 

Data examenului: 13 mai 2020, orele 18-20. 

 

Filip Iorga, Fundamente conceptual-literare ale spiritualității europene 

Colocviu online pe baza referatelor transmise de masteranzi până la finalul lunii 

aprilie. De asemenea, vor fi luate în considerare, la calculul notei finale, numărul de 

prezențe, participarea activă la ateliere, comentariile pertinente pe marginea textelor 

discutate. 

Data: 7 mai 2020, orele 18.00-20.00. 



Grete Tartler, Civilizaţie araba şi islamică 

Se va transmite studenţilor o listă de 8 teme  referitoare la esenţa cursului (teme 

legate de fişele primite în fiecare săptămână şi de paginile din bibliografie scanate şi 

trimise săptămânal). 

În ziua examenului li se va cere să scrie, în intervalul de 2 ore al cursului obişnuit, un 

scurt eseu (de 2-3 pagini) pe una din temele date. 

Studenţii care au învăţat alfabetul arab, predat când se ţineau cursuri încă la clasă, ca 

şi alfabetul grecesc, utilizând terminologia în original (araba şi greaca) vor primi cel puţin 

un punct, dacă nu chiar două,  în plus. 

Evaluările li se vor comunica, dar notele nu vor fi trecute decât peste un număr de 

zile, pentru ca o eventuală nemulţumire să poată fi discutată. 

Data examenului: 5 mai 2020, orele 18,20-20:30. 

 

Oana Preda,  Practica de specialitate 

Se notează temele intermediare realizate de masteranzi în sistem on-line pe parcursul 

semestrului. 

Se monitorizează stagiile aflate în desfăşurare la partenerii de practică şi transpunerea 

acestora în activităţi la distanţă (acolo unde s-a agreat acest lucru). 

Se notează activitatea totală, pe baza dovezilor de realizare a sarcinilor = 

documentaţia de practică completă depusă individual la finalul semestrului (convenţie de 

practică plus Anexele 1-5) 

Se va primi documentaţia de practică în format PDF, completată, semnată şi scanată. 

Se va transmite masteranzilor documentaţia de practică semnată de cadrul didactic 

supervizor+avizată de decanat şi şeful de catedră, tot în format PDF, completată, semnată 

şi scanată. 

Data examenului (examinarea finală a dosarelor şi temelor de practică): 30 mai 

2020. 

 

Mihaela Constantinescu, Tutorial dizertaţie 

Prezentarea lucrării de disertaţie şi discuţii on-line (70%) + 5 pg din lucrare (30%).  

Data examenului: 11 mai, orele 18-20 


