CRP anul I
TEODORESCU Ana Maria
ROIBU Melania

Comunicare mediatică
Dinamica limbii române actuale

CRP, I
CRP, I

OSMAN Fernanda Emanuela

Istoria comunicării

CRP, I

BOGDAN Cristina Mădălina

Istoria mentalităților

CRP, I

BOGDAN Cristina Mădălina

Istoria reprezentărilor colective

CRP, I

MIHĂEȘ Lorena

Lb. Engleză

CRP, I

TOADER Mădălina
BĂLĂNESCU BOBÂRNAT Olga Carmen
TOPLEAN Adela Emanuela

Lb. Franceză
Limbaj și comunicare
Opțional I

CRP, I
CRP, I
CRP, I

BARUTCIEFF Silvia Alina

Opțional II

CRP, I

NEGRICI Eugen Dominic

Opțional III

CRP, I

ISTODOR BERCEANU Eugen

Opțional IV

CRP, I

DUMITRU Bogdan Dinu
TOPLEAN Adela Emanuela
POPESCU Cristina

Practică de specialitate
Practică de specialitate
Redactare, etică și integritate academică

CRP, I
CRP, I
CRP, I

BÎLBÎIE Radu
TOPLEAN Adela Emanuela

Relații publice: istorie și context
Relații publice: metode sociologice de cercetare

CRP, I
CRP, I

BĂLĂNESCU BOBÂRNAT Olga Carmen
OSMAN Fernanda Emanuela

Tehnici de comunicare orală și scrisă în limba română
Teoriile comunicării

CRP, I
CRP, I

12.09.2020
online
10.09.2020 12-14 examen online - studentii sunt rugati sa ia legatura cu mine
pe adresa: melaniaroibu@yahoo.com, cu cateva zile inainte
de data stabilita pentru examen
07.09.2020
Studenții vor trimite pe e-mail lucrări ale căror teme le vor
fi comunicate cu minimum 3 zile înaintea datei predării lor.
17.09.2020 10-12 Examen oral pe Google Meet: meet.google.com/rdp-ybdykik
17.09.2020 10-12 Examen oral pe Google Meet: meet.google.com/rdp-ybdykik
17.09.2020 ora 11 Google Classroom - studentii vor lua legatura inainte cu
mine pe adresa de e-mail lorena.mihaes@lls.unibuc.ro
18.09.2020
20.09.2020 8-10
07.09.2020

Trimiterea portofoliului pe adresa institutionala
Email
Cerința pentru proiect se va transmite pe grupul Google al
anului
12.09.2020
Eseu - adresa de email pentru trimiterea lucrărilor:
silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro
01.09.2020 ora 12 Lucrare trimisă pe mail la
adresa examen.negrici@gmail.com. Tema le-o voi
comunica celor care mă contactează pe email sau pe
Whatsapp.
15.09.2020 ora 11 Zoom - se va da tema, apoi rezolvarea se va trimite pe
email
07.09.2020
Dosarul se va transmite online
07.09.2020
Dosarul se va transmite online
07.09.2020
Proiectele sunt transmise online. Pentru cei care doresc
feedback, doamna profesoară poate stabili o întâlnire online
pe Google Meet la o altă dată.
02.09.2020
Proiect prin email
07.09.2020
Cerința pentru proiect se va transmite pe grupul Google al
anului
20.09.2020 10-12 Email
08.09.2020
Studenții vor trimite pe e-mail lucrări ale căror teme le vor
fi comunicate cu minimum 3 zile înaintea datei predării lor.

CRP anul II
OFRIM Alexandru

Antropologie culturală

CRP, II

POPESCU Constantin
BARUTCIEFF Silvia Alina

Campanii în publicitate
Comunicare interculturală

CRP, II
CRP, II

DOMNIȘORU Luiza
CRĂCIUN Alexandra Florina
MIHĂEȘ Lorena

Comunicare internă și culturi organizaționale
Introducere în teoria publicității
Lb. Engleză

CRP, II
CRP, II
CRP, II

TOADER Mădălina
NEGRICI Eugen Dominic

Lb. Franceză
Opțional I

CRP, II
CRP, II

OSMAN Fernanda Emanuela

Opțional II

CRP, II

CĂȘVEAN Tulia Maria

Opțional III

CRP, II

TEODORESCU Ana Maria
ISTODOR BERCEANU Eugen

Opțional IV
Practică de specialitate

CRP, II
CRP, II

OSMAN Fernanda Emanuela

Practică de specialitate

CRP, II

BĂLĂNESCU BOBÂRNAT Olga Carmen
CONSTANTIN Ștefan Cătălin
CĂȘVEAN Tulia Maria

Pragmatică lingvistică
Spații urbane: forme istorice și culturale
Strategii în relații publice. Aplicații

CRP, II
CRP, II
CRP, II

TEODORESCU Ana Maria

Strategii mediatice ale organizațiilor (curs practic)

CRP, II

16.09.2020

referat trimis pe e-mail la următoarea
adresă: alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro , iar pentru a afla
condițiile de redactare ale referatelor și aria tematică trebuie
să îl anunțe pe mail pe domnul profesor în prealabil (până
pe 10 septembrie)
07.09.2020
Email - prin șeful de an
15.09.2020
Eseu - adresa de email pentru trimiterea lucrărilor:
silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro
07.09.2020 18:30 online
05.09.2020
Portofoliu proiecte - online
17.09.2020 ora 11 Google Classroom - studentii vor lua legatura inainte cu
mine pe adresa de e-mail lorena.mihaes@lls.unibuc.ro
18.09.2020
Trimiterea portofoliului pe adresa institutionala
01.09.2020 ora 14 Lucrare trimisă pe mail la
adresa examen.negrici@gmail.com. Tema le-o voi
comunica celor care mă contactează pe email sau pe
Whatsapp.
08.09.2020
Studenții vor trimite pe e-mail lucrări ale căror teme le vor
fi comunicate cu minimum 3 zile înaintea datei predării lor.
01.09.2020

Online (la ore diferite, stabilite cu studenii), prin sustinerea
unui proiect / colocviu. Studentii vor trimite intentia lor de
a participa la examen pe adresa de email:
tulia.casvean@unibuc.ro inainte de data stabilita

12.09.2020
online
15.09.2020 ora 11 Zoom - se va da tema, apoi rezolvarea se va trimite pe
email
07.09.2020
Studenții vor trimite pe e-mail lucrări ale căror teme le vor
fi comunicate cu minimum 3 zile înaintea datei predării lor.
20.09.2020 12-14 Email
04.09.2020
eseu transmis pe mail (6-8 pagini)
01.09.2020
Online (la ore diferite, stabilite cu studenii), prin sustinerea
unui proiect / colocviu. Studentii vor trimite intentia lor de
a participa la examen pe adresa de email:
tulia.casvean@unibuc.ro inainte de data stabilita
12.09.2020

online

MCRP anul I
OFRIM Alexandru

Antropologia comunicării

MCRP, I

SPIRIDON Monica Michaela
MORAR Vasile

Cultura populară, modele, repere și practici mediatice
Etică în afaceri și politică

MCRP, I
MCRP, I

VASILESCU Andra

Negociere conversațională: forme, funcții și strategii în relații
publice

MCRP, I

VASILESCU Andra

Negociere conversațională: forme, funcții și strategii în relații
publice

MCRP, I

HODOROGEA Vasile

Noile tehnologii de comunicare în sfera digitalului

MCRP, I

CONSTANTIN Ștefan Cătălin
POPESCU Constantin
ISTODOR BERCEANU Eugen

Practică de specialitate
Practică de specialitate
Practici persuasive în media online

MCRP, I
MCRP, I
MCRP, I

OFRIM Alexandru

Sisteme de comunicare: scriere și lectură

MCRP, I

TOPLEAN Adela Emanuela

Sociologia dinamicii interpersonale

MCRP, I

BOGDAN Cristina Mădălina

Studii de gen

MCRP, I

BÎLBÎIE Radu
DOMNIȘORU Luiza

Tendinţe în relațiile publice contemporane
Elemente de programare în campania de RP (issues management)

MCRP, I
MCRP, I

17.09.2020

referat trimis pe e-mail la următoarea
adresă: alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro , iar pentru a afla
condițiile de redactare ale referatelor și aria tematică trebuie
să îl anunțe pe mail pe domnul profesor în prealabil (până
pe 10 septembrie)
16.09.2020 ora 16 examen on line, identic cu cel din iunie
18.09.2020
Studiu de caz trimis online pana pe data de 17 sept. ,ora
24, aceleasi conditii ca in vara
07.09.2020 12-14 Studenții mă vor contacta duminică, 6 sept. pe adresa de email instituțională (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro)
pentru a se înscrie la examen. Cerințele de examen rămân
cele formulate la începutul anului universitar. Studentul va
primi subiectul pe e-mail și va trimite rezolvarea înainte de
ora 14.
reexaminare
Studenții mă vor contacta duminică, 13 sept. pe adresa de e14.09.2020 12-14 mail instituțională (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro)
pentru a se înscrie la examen. Cerințele de examen rămân
cele formulate la începutul anului universitar. Studentul va
primi subiectul pe e-mail și va trimite rezolvarea înainte de
ora 14.
15.09.2020

Referat trimis pe mail (tema ar trebui obținută de la colegi)

04.09.2020
dosar transmis pe mail
07.09.2020
Email - prin șeful de an
15.09.2020 ora 11 Zoom - se va da tema, apoi rezolvarea se va trimite pe
email
17.09.2020
referat trimis pe e-mail la următoarea
adresă: alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro , iar pentru a afla
condițiile de redactare ale referatelor și aria tematică trebuie
să îl anunțe pe mail pe domnul profesor în prealabil (până
pe 10 septembrie)
07.09.2020
Cerința pentru proiect se va transmite pe grupul Google al
anului
17.09.2020 14-16 Examen oral pe Google Meet: meet.google.com/wrz-hibbpwa
02.09.2020
Proiect prin email
06.09.2020 18:30 online

CEP anul I
BARUTCIEFF Silvia Alina

Bazele comunicării estetice

CEP, I

13.09.2020

CRĂCIUN Alexandra Florina
POPESCU Constantin
OFRIM Alexandru

Comunicare integrată de marketing
Conținuturi publicitare
Cultură și comunicare

CEP, I
CEP, I
CEP, I

05.09.2020
07.09.2020
18.09.2020

BARUTCIEFF Silvia Alina

Estetica fenomenului artistic contemporan

CEP, I

14.09.2020

CRĂCIUN Alexandra Florina
POPESCU Constantin
CRĂCIUN Alexandra Florina
OSMAN Fernanda Emanuela

Formarea imaginii de marcă
Istoria publicității
Practică de specialitate
Principii de semiotică a culturii

CEP, I
CEP, I
CEP, I
CEP, I

05.09.2020
07.09.2020
05.09.2020
07.09.2020

POPESCU Constantin
CONSTANTIN Ștefan Cătălin
SPIRIDON Monica Michaela
CRĂCIUN Alexandra Florina

Raporturi între componentele enunțului publicitar
Teorii ale imaginii
Textul media în era culturii populare
Comportamentul consumatorului

CEP, I
CEP, I
CEP, I
CEP, I

Eseu - adresa de email pentru trimiterea lucrărilor:
silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro
Portofoliu proiecte - online
Email - prin șeful de an
referat trimis pe e-mail la următoarea
adresă: alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro , iar pentru a afla
condițiile de redactare ale referatelor și aria tematică trebuie
să îl anunțe pe mail pe domnul profesor în prealabil (până
pe 10 septembrie)
Eseu - adresa de email pentru trimiterea lucrărilor:
silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro
Portofoliu proiecte - online
Email - prin șeful de an
Portofoliu proiecte - online
Studenții vor trimite pe e-mail lucrări ale căror teme le vor
fi comunicate cu minimum 3 zile înaintea datei predării lor.

07.09.2020
Email - prin șeful de an
04.09.2020
proiect vizual transmis pe mail
16.09.2020 ora 16 examen on line, identic cu cel din iunie
05.09.2020
Portofoliu proiecte - online

