
Nr. 
Crt. 

Denumirea disciplinei Examinator An, Semestru
Data și ora programării 

examenului
Modalitatea de desfășurare

1
Construcția european postbelică: origini, principii, 
evoluție

Andrei Șiperco CPCEI I, sem. 1 1 septembrie 

Masteranzii trebuie sa elaboreze un eseu de minimum 5 - maximum 9 pagini de text, cu indicarea bibliografiei consultate, pe 
un subiect pe care il aleg din cursurile pe care le-au audiat. Proiectul trebuie trimis pe adresa de e-mail instituţională a 
titularului de curs, până la  data examenului: 1 septembrie 2020

2 Metode de cercetare în științele sociale
Ramona Marinache CPCEI I, sem. 1

17 septembrie 2020, ora 
23:59

Modalitatea de examinare -  referat de minimum 5 pagini pe un subiect tratat în cadrul cursului. Referatele vor fi trimise online 
la adresa de e-mail : ramona.marinache@unibuc.ro

3 Religii în Europa contemporană
Cristina Mareș CPCEI I, sem. 1 7 septembrie, ora 16:00 Zoom

4 Revoluțiile din 1989 și consecințele lor
Andrei Cornea CPCEI I, sem. 1 11 septembrie, ora 10:00 Domnul profesor va fi contactat prin e-mail la adresa andrei.cornea@litere.unibuc.ro

5 Dezvoltare regională Simona Drăgan CPCEI I, sem. 1
15 sept 2020, ora 10:00-
12:00

Studenții vor avea de realizat o propunere de politica publica pe o tema agreata in prealabil. Propunerea va avea 10-15 pagini 
si va fi trimisa pe e-mail. Propunerile de politici vor fi evaluate și vor fi discutate, în cadrul unei întâlniri pe platforma ZOOM 
(termen predare lucrari 10 septembrie 2020)
Punctajul final (nota finala) va fi acordat după cum urmează :
- 50% evaluarea propunerii de politica realizat - susţinerea va avea loc on-line,
prin teleconferinţă, pe platforma  Zoom.us
- 50% examen oral din materia de curs predată - examenul va avea loc on-line,
prin teleconferinţă, pe platforma  Zoom.us , in acceasi sesiune in care se vor discuta si
propunerile de politica publica

6
Etnic și național în procesul de construcție a Uniunii 
Europene Cornel Micu CPCEI I, sem. 1

7 Practică de specialitate
Emil Bucur CPCEI I, sem. 1 18 septembrie, ora 19:59 

Remiterea dosarului de practică spre evaluare (completat & scanat) la adresa de e-mail: emil.bucur@litere.unibuc.ro până, cel 
târziu, la data de 18.09.2020, ora 19.59.  

8 Etică și integritate academică Caius Dobrescu CPCEI I, sem. 1 15 septembrie, ora 22:00
Pornind de la lucrarea de licență proprie sau de la o altă lucrare a dumneavoastră susținută mai recent, comentați (la alegere) 
în 2-4 pagini în ce măsură lucrarea dumneavoastră este originală ȘI/SAU în ce măsură lucrarea dumneavostră a implicat dileme 
etice (în alegerea temei, a metodelor de cercetare, în desfășurarea cercetării sau în formularea rezultatelor).  Lucrarile se 
depun pe platforma turnitin.com - utilizind coordonatele: Class ID: 25641322 Enrollment key: etica3

9 Economie politică internațională
Rodica Milena Zaharia CPCEI I, sem. 2

7 septembrie 2010, între 
12:00-14:00 Examenul va fi la fel ca in sesiunea din vara, sub forma unui studiu de caz, transmis pe email.

10 Istoria conceptelor culturale
Oana Soare CPCEI I, sem. 2 2 septembrie Referat despre un concept (la alegere) transmis prin e-mail

11 Studii de gen
Bianca Cernat CPCEI I, sem. 2

12 Texte culturale contemporane
Mihaela Constantinescu CPCEI I, sem. 2

10 septembrie 2020, ora 
16:00 Studentii vor trimite referatele pe adresa de mail, apoi vor raspunde la intrebari, in scris, in intervalul 16-18

13 Civilizație latino-americană Andrei Șiperco CPCEI I, sem. 2 1 septembrie 

Masteranzii 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 înainte de sesiunea din vară 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. Proiectul trebuie trimis pe adresa de e-mail instituţională a titularului de curs, până la  
data examenului: 1 septembrie 2020

14 Programe și proiecte culturale Oana Preda CPCEI I, sem. 2 2 septembrie, ora 11.00

Modalitate de examinare: examen oral, prin videoconferinta pe Zoom.
Conditii pentru examen:
- realizarea unei lucrari stiintifice pe baza uneia dintre temele semestriale anuntate 
- lucrarea scrisa va fi transmisa pentru evaluare in perioada 31 august-01 septembrie (ora 18.00)
- examenul oral va consta in prezentarea lucrarii + discutii si intrebari adiacente, inclusiv legate de restul materiei parcurse la 
acest curs/celelalte teme prezentate de colegi in sem II.

15 Practică de specialitate
Emil Bucur CPCEI I, sem. 2 18 septembrie, ora 19:59 

Remiterea dosarului de practică spre evaluare (completat & scanat) la adresa de e-mail: emil.bucur@litere.unibuc.ro până, cel 
târziu, la data de 18.09.2020, ora 19.59.  
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