Programul
CRP

Modalitatea de examinare

Titularul disciplinei
Adela Toplean (Dimensiunea socială a relațiilor interumane-Opțional an I, Practică an II, Strategii ale
comunicării interpersonale)
Adela Toplean (Comunicare interpersonală)
Alexandra Crăciun (Introducere în teoria publicității, Comunicare și mentalitate postmodernă, Strategii
publicitare)
Alexandru Ofrim (Antropologie culturală)

Data
10.06.2020

31.05.2020

CRP

Ana Maria Teodorescu(Comunicare mediatică, Strategii mediatice ale organizațiilor, Mediatizarea
evenimentului public- Opțional an II, Strategii în discursul organizațional, Relații publice politice - opțional
an III, RP sectoriale- organizații nonprofit, Brand personal și mass media)
Andreea Ionescu Berechet ( New media - opțional an III)

CRP
CRP
CRP
CRP

Bogdan Dumitru (Practică an III)
Cătălin Constantin (Spațiul urban: forme istorice și culturale)
Constantin Popescu (Campanii în publicitate)
Cristina Bogdan (Istoria mentalităților, Istoria reprezentărilor colective

08.06.2020
04.06.2020
01.06.2020, reexam. 09.06.2020
03.06.2020 10-12

CRP

Dominic Negrici (Introducere în psihologia consumatorului- Opțional an II)

05.06.2020

CRP
CRP

Eugen Istodor (Practică an I, Creative writing and social media-Opțional an I)
Fernanda Osman( Istoria Comunicării, Teoriile Comunicării, Practică an II, Strategii ale discursului narativOpțional an II)

08.06.2020
02.06.2020 pana la 20

Zoom
La toate cele trei discipline vor avea de trimis o lucrare in format electronic
(până la ora 20) pe adresa de e-mail a șefei de an, care mi le va trimite apoi.

CRP

Lorena Mihăieș (Tehnici de comunicare orală și scrisă în lb. engleză)

04.06.2020 12

CRP

Melania Roibu sau Adriana Ichim (Dinamica limbii române actuale; dna Ichim a facut cursul insa de anul
trecut cursul a fost preluat de catre dna Roibu)

04.06.2020 12

studentii cu restante fie vor accesa direct Google Classroom - cod curs:
qahjwds - sectiunea RESTANTE, fie vor lua inainte legatura cu mine pe email lorenamihaes@gmail.com - pentru a-i directiona
astept pe adresa mea de mail 10 fise cu inovatii lexicale (reprezinta 40% din
nota) si un referat de 3-4 pg.pe una dintre temele comunicate pentru
examenul scris din anul (60% din nota)

CRP
CRP
CRP

Mihaela Tăut ( Comunicare internă și culturi organizaționale)
Mihail Șandru (Dreptul uniunii europene)
Nicolae Perpelea ( Metode de cercetare în științele sociale - opțional an III)

08.06.2020
03.06.2020 12
18.05.2020 14

CRP

Olga Bălănescu( Tehnici de comunicare orală și scrisă in lb. română)

08.06.2020 10-12

CRP

Olga Bălănescu( Structuri de text publicitar)

11.06.2020 12-14

CRP

Olga Bălănescu( Limbaj și comunicare)

09.06.2020 12-14

CRP

Olga Bălănescu(Pragmatică Lingvistică)

09.06.2020 10-12

CRP
CRP
CRP
CRP

01.06.2020
31.05.2020

03.06.2020 15

sub formă de proiect
sub formă de proiect

studenții și masteranzii sunt rugați să ia legătura cu mine, cât mai curând
posibil, la adresa alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro
sub formă de proiect

Proiect referitor la o campanie socială sau ecologică pe mail. Examenul îl
putem susține on line, voi iniția eu o întâlnire pe google meet
proiect online
transmiterea pe mail a lucrărilor, cerințele pentru fiecare dintre aceste
examene de restanță le voi posta pe grupurile de Facebook ale anilor în
discuție
lucrare scrisă (eseu) trimisă pe email (examen.negrici@gmail.com); tema
lucrării va fi comunicată (celor ce iau legătura cu mine în vederea restanței) cu
o săptămână înainte, dar și la ultimul curs, când dau cu toții examen.

proiect la mihai.sandru@csde.ro
Puteti sa-mi trimiteti eseul de cercetare pana luni 11 mai. Joi, 14 mai, va voi
comunica nota sau, daca e cazul, rugamintea de a mai completa cu ceva pana
luni 18 mai
Voi trimite subiectele în dimineața zilei respective (ora 10, sau 12) șefei de an
care le va posta studenților. Tot ea va primi lucrările lor și mi la va trimite mie
la cel târziu ora 12/14 din ziua respectivă, adică după 2 ore de la momentul
afișării subiectelor.
Voi trimite subiectele în dimineața zilei respective (ora 10, sau 12) șefei de an
care le va posta studenților. Tot ea va primi lucrările lor și mi la va trimite mie
la cel târziu ora 12/14 din ziua respectivă, adică după 2 ore de la momentul
afișării subiectelor.
Voi trimite subiectele în dimineața zilei respective (ora 10, sau 12) șefei de an
care le va posta studenților. Tot ea va primi lucrările lor și mi la va trimite mie
la cel târziu ora 12/14 din ziua respectivă, adică după 2 ore de la momentul
afișării subiectelor.
Voi trimite subiectele în dimineața zilei respective (ora 10, sau 12) șefei de an
care le va posta studenților. Tot ea va primi lucrările lor și mi la va trimite mie
la cel târziu ora 12/14 din ziua respectivă, adică după 2 ore de la momentul
afișării subiectelor.

CRP

Răduț Bîlbîie (Relații publice :istorie și context)

13.06.2020

CRP

Răduț Bîlbîie (Etică și deontologie)

13.06.2020

CRP
CRP
CRP
CRP
CRP

Răduț Bîlbîie (Agenții RP)
Silvia Barutcieff, (Comunicare interculturală)
Silvia Barutcieff, (Practica de specialitate an I)
Tulia Cășvean (Strategii în relații publice)
Tulia Cășvean (RP sectoriale, organizații corporativ private)

13.06.2020
04.06.2020
04.06.2020
02.06.2020
03.06.2020

CRP

Vasile Hodorogea ( Publicitate online - opțional an III)

07.06.2020

CEP

Alexandra Crăciun ( Comunicare integrată de marketing, Practică an I, Comportamentul consumatorului,
Formarea imaginii de marcă, Copywriting, Managementul agențiilor de publicitate, Campanii integrate)

31.05.2020

CEP

Alexandru Nicolae / Delia Ungureanu (Etică și integritate academică)

15.05.2020

CEP

Alexandru Ofrim (Cultură și comunicare)

CEP

01.06.2020, reexam. 09.06.2020

CEP

Constantin Popescu (Istoria publicității, Raporturi între componentele enunțului publicitar, Conținuturi
publicitare, Strategii ale comunicării vizuale în publicitate, Editare de imagini)
Cristina Bogdan (Antropologie urbană)

CEP

Monica Spiridon (Principii de semiotică a culturii)

02.06.2020 14

transmiterea pe mail a lucrărilor, cerințele pentru fiecare dintre aceste
examene de restanță le voi posta pe grupurile de Facebook ale anilor în
discuție
Persoanele de contact vor primi in prealabil subiectele si le vor posta pe grup

CEP

Monica Spiridon (Textul media în era culturii populare)

03.06.2020 14

Persoanele de contact vor primi in prealabil subiectele si le vor posta pe grup

CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP

Poliana Ștefănescu (Publicitate online, blog marketing)
Silvia Barutcieff (Bazele comunicării estetice)
Silvia Barutcieff (Estetica fenomenului artistic contemporan)
Silvia Barutcieff (O istorie culturală a afișului publicitar)
Silvia Barutcieff (Practică an II)
Silvia Barutcieff (Coordonarea cercetării pentru elaborarea disertației)
Valentina Marinescu (Metode de cercetare în marketing și publicitate)

03.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
01.06.2020
31.05.2020
31.05.2020
09.06.2020

referate via email

CEP

Vasile Hodorogea (Media Planning)

07.06.2020

MCRP
MCRP

Alexandra Crăciun (Corporate identity, branding și noile tehnologii)
Alexandru Nicolae/ Delia Ungureanu (Etică și integritate academică)

31.05.2020
16.05.2020

MCRP
MCRP

Cătălin Constantin (Practică an I, Comunicare vizuală)
Constantin Popescu (Texte multimodale)

04.06.2020
01.06.2020, reexam. 09.06.2020

05.06.2020 16-20

Eseu 5-6 pagini, Evolutia Relatiilor Publice in Romania 1990-2020 Lucrarile se
predau sefului de an, se arhiveaza si sunt transmise pentru evaluare
profesorului.
Eseu 5-6 pagini, Adevarul, concept central al eticilor comunicarii Lucrarile se
predau sefului de an, se arhiveaza si sunt transmise pentru evaluare
profesorului.

predare xls. cu aceleasi cerinte ca la examenul din semestrul trecut
pregatirea si prezentarea unei propuneri de strategie de campanie corporate
(skype / zoom)
Referate pe e-mail ( vasile.hodorogea@gmail.com), studenții mă pot contacta
pe e-mail, FB messenger sau Whatsapp ca să le confirm că au înțeles bine tema
referatului de la colegii lor.

daca sint persoane care au facut cu mine acel curs si nu au promovat,
cerinta este aceeasi ca prima data: trebuie sa imi trimita o lucrare de
maximum 3 pagini in care sa prezinte originalitatea si noutatea lucrarii lor de
licenta. Lucrarea va fi incarcata pe platforma Turnitin pentru testare
integritatii academice
studenții și masteranzii sunt rugați să ia legătura cu mine, cât mai curând
posibil, la adresa alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro

Studentii care au acest examen sa ma contacteze la una dintre cele doua
adrese de mai jos pentru a trimite proiectele finale (care constituiau examenul
si in cazul primului semestru). Cu alte cuvinte nota va fi data si de aceasta data
pe baza proiectului final. vmarinescu9@yahoo.com sau
vmarinescu9@gmail.com
Referate pe e-mail ( vasile.hodorogea@gmail.com), studenții mă pot contacta
pe e-mail, FB messenger sau Whatsapp ca să le confirm că au înțeles bine tema
referatului de la colegii lor.
daca sint persoane care au facut cu mine acel curs si nu au promovat,
cerinta este aceeasi ca prima data: trebuie sa imi trimita o lucrare de
maximum 3 pagini in care sa prezinte originalitatea si noutatea lucrarii lor de
licenta. Lucrarea va fi incarcata pe platforma Turnitin pentru testare
integritatii academice
proiect online

MCRP

Cristina Bogdan ( Studii de gen, Practica an II, Coordonarea cercetării pt. elaborarea disertației,

09.06.2020 12.00

MCRP

Gabriela Hagiu (Planificare strategică și logistica evenimentelor)

09.06.2020

MCRP

Gilda Lazăr ( Responsabilitate socială corporativă și corporate affairs)

05.06.2020

MCRP

I.B. Lefter (Comunicare politică și relații publice internaționale)

01.06.2020

MCRP
MCRP
MCRP
MCRP

Luiza Domnișoru (Elemente de programare în campania de RP)
Luiza Domnișoru (Evaluarea campaniilor de RP)
Mărioara Ion (Negociere comercială)
Monica Spiridon (Cultura populară, modele, repere și practici mediatice)

11.06.2020 18
14.06.2020 18
07.06.2020
02.06.2020 16

MCRP

Răduț Bîlbîie (Tendințe în relațiile publice contemporane)

06.06.2020

MCRP

Răduț Bîlbîie (Managementul departamentelor și agențiilor de RP)

06.06.2020

MCRP
MCRP
MCRP

Răduț Bîlbîie (Campanii de RP:gestiunea situațiilor de criză)
Vasile Morar (Etica în afaceri și politică)
Andra Vasilescu (Negociere conversațională: forme, funcții și strategii în relații publice)

06.06.2020
09.06.2020 18
6.05.2020 14-16; reex. 02.06.2020 online, Profesorul trimite subiectul la ora 18 si asteapta pe mail subiectul
18-20
rezolvat in decursul celor 2 ore. -in-fata. Studentele sa imi trimita un mail
colectiv in dimineata zilei de 2 examen (inainte de ora 12) pentru a-si anunta
intentia de a participa la examen. Mailul meu institutional
este: andra.vasilescu@litere.unibuc.ro

transmiterea pe mail a lucrărilor și a dosarelor de practică, cerințele pentru
fiecare dintre aceste examene de restanță le voi posta pe grupurile de
Facebook ale anilor în discuție
un proiect scris (predat pe adresa: gabihagiu@yahoo.com) cu urmatoarele
caracteristici: Subiect: "Redactati un proiect scris in care sa evaluati impactul si
riscurile pe care pandemia de Covid-19 le poate avea, in viziunea voastra,
asupra fiecarei etape a planificarii strategice a evenimentelor, aflate in diverse
stadii ale pregatirii. Analizati care operatiuni pregatitoare pot fi afectate, de ce
si in ce grad, raportandu-va la notiunile, instrumentele de lucru si abilitatile
practice pe care le-ati dobandit la atelier."; Specificatii tehnice: fisier .doc sau
.pdf, minim 5 pagini de text compozitie proprie, exclusiv coperta si bibliografie,
redactat cu font 12pt. Times New Roman, spatiere la 1.5 randuri.
Masteranzii vor lua in cel mai scurt timp posibil legatura cu doamna prof. pe
email: alina.marinescu@jti.com
data de transmitere a temei de examen, cu posibilitatea de a expedia
raspunsurile in intervalul 1-8 iunie, deci rezultatele examenului vor fi anuntate
in intervalul 9-11 iunie 2020
prin ZOOM
prin ZOOM
studiu de caz transmis prin email
Persoanele de contact vor primi in prealabil subiectele si le vor posta pe grup
Story line pentru un AIP cu tema COVID 19, 30 sec. + 2 din temele de
semestru la alegere Lucrarile se predau sefului de an, se arhiveaza si sunt
transmise pentru evaluare profesorului.
Tema din sesiunea ianuarie + 2 din temele de semestru la alegere Lucrarile se
predau sefului de an, se arhiveaza si sunt transmise pentru evaluare
profesorului.

