
 

Planificarea examenelor de restanță pentru masteranzii programului 

Cultură și politică în context european și internațional (CPCEI), anul II 

 

Anul I, semestrul I 

 

Religii în Europa contemporană, C. Mareș 

Vor fi pregătite bilete şi fiecare masterand va extrage unul și va vorbi despre subiectul primit, 

via whatsupp web. Secretariatul va transmite nr. de telefon sau adresele de email ale 

restanţierilor pentru a se putea lua legatura cu ei. Lor li se va comunica astfel şi subiectele de 

lucru. 

Data examenului: 5 iunie 2020, ora 16.00 

 

Etnic și național în procesul unificării europene, C. Micu 

„Păna la data de 3 iunie 2020, ora 24:00, masteranzii trebuie să trimită lucrarea de semestru 

prin e-mail titularului de curs, pentru a fi notată. 

Data examenului: 3 iunie 2020, ora 24:00 

 

Etică și integritate academică, C. Dobrescu 

Tema este aceeaşi ca la prima susţinere: Pornind de la lucrarea de licență proprie sau de la o 

altă lucrare susținută mai recent, masterandul trebuie să comenteze (la alegere), în 2-4 pagini, 

în ce măsură lucrarea lui este originală ȘI/SAU în ce măsură lucrarea a implicat dileme etice 

(în alegerea temei, a metodelor de cercetare, în desfășurarea cercetării sau în formularea 

rezultatelor). Ca şi data trecută, lucrările vor fi încarcate pe platforma TurnItIn, folosind 

urmatoarele coduri: 

Class ID: 24669513  

Enrolment key: eticaR” 

Termenul de predare: 15.05. 2020, orele 14.00.  

Data examenului: 15.05. 2020, orele 14.00 

 

 

 

 



Anul I, semestrul II 

 

Economie politică internațională, R. Zaharia 

Examenul va fi sub forma unui studiu de caz transmis în acea zi către domnișoara Vlăsceanu 

Camelia, șef de an. 

Data examenului: 1 iunie 2020, orele 18.00 

  

Istoria conceptelor culturale, O. Soare 

Masteranzii vor transmite referatele pe mail, după ce vor lua legatura cu titularul de curs, 

pentru informaţii suplimentare. 

Data examenului: 11 iunie 2020 

 

Texte culturale contemporane, M. Constantinescu 

Masteranzii vor trimite referatele pe adresa de mail a titularului de curs (temele sunt stabilite 

deja), apoi vor răspunde la întrebari, în scris, în interval de două ore. 

Data examenului: 3 iunie 2020, orele 16-18 

 

Civilizație latino-americană, M. Stancu 

La ora 10:30 masteranzii vor primi subiectele prin email (secretariatul va transmite adresele 

de email ale restanţierilor) şi vor trimite rezolvarea într-un interval de o oră, tot prin mail, la 

adresa instituţională melania.stancu@lls.unibuc.ro. 

Data examenului: 2 iunie 2020, orele 10,30-11,30 

 

Programe și proiecte culturale, I. Croitoru 

Examenul se va desfăşura prin transmiterea unei cereri de finanţare (secretariatul va transmite 

adresele de email ale restanţierilor), iar aceştia vor trebui s-o completeze pănă pe 5 iunie 

2020, ora 14. Această cerere completată va sta la baza acordării notei finale. 

Data încheierii examenului: 5 iunie 2020, ora 14 

 

 

 

 

 

 



Anul II, sem I 

 

Drepturile omului în lumea contemporană, A. Șiperco 

Masteranzii vor realiza un eseu de minimum trei pagini, pe un subiect ales din tematica 

cursurilor predate, utilizând cât mai multe resurse relevante disponibile online, eseuri care vor 

fi trimise prin e-mail titularului de curs până pe data de 4 iunie, orele 16-18.  

Data examenului: 4 iunie 2020, orele 16-18 

 

Europa, starea de fapt: elemente de geopolitică europeană, Constantin Hlihor 

Masteranzii vor trebui să elaboreze o analiză geopolitică pentru o problemă care să se 

încadreze în una dintre temele cursului, care va fi trimisă prin e-mail titularului de curs. 

Analiza va fi susţinută în ziua de joi 4 iunie 2020, orele 14-16. 

Data examenului: 4 iunie 2020, orele 14-16 

 

Evoluții politico-diplomatice în spațiul euro-asiatic în secolul XX, A. Goșu  

Masteranzii vor intra din timp în contact cu titularul de curs, pentru stabilirea subiectelor 

referatelor. Examenul va fi sub forma prezentării unui referat. 

Data examenului: 9 iunie 2020, ora 10.00 

 

Diplomație culturală românească, V. Manolache 

Modalitate: online, grup de watsapp - grup organizat de masteranzi, la care va fi adăugat cu 

numărul de telefon titularul de curs (numărul de telefon va fi comunicat masteranzilor 

restanţieri de către secretariat). Examinarea: probă orală. 

Data examenului: 8 iunie 2020, orele 18-20 

 

Culturi balcanice moderne: origini și evoluții, F. Iorga 

Modalitate de evaluare: Eseu pornind de la temele discutate la curs. Textul va fi transmis de 

către masteranzi până spre data de 20 mai, prin e-mail, urmând să fie discutat individual, în 

cadrul colocviului, prin e-mail, şi notat. 

Data examenului: 5 iunie 2020, orele 17.00-18.00 

 

 

 

 



Practică de specialitate, O. Preda  

Se va proceda după cum urmează: 

- masteranzii au recuperat deja orele de practica din semestrul I odată cu stagiul şi activităţile 

derulate în smestrul al II-lea. 

Modalitatea de evaluare: depunerea documentaţiei complete de practică şi a portofoliului de 

practică în intervalul alocat sesiunii. 

Data examinării finale = data trecerii notei în catalogul de restanţe = prima zi (lucrătoare) din 

sesiunea de restanţe = 2 iunie.” 

Data examenului: 2 iunie 2020 

 


