Planificarea examenelor pentru masteranzii de la programul Cultură și politică în context european și internațional
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Examinator

Anul de studiu

1

Construcția europeană postbelică: origini,
principii, evoluție

Andrei Șiperco

Anul I

Ramona Marinache

Anul I

3 Religii în Europa contemporană

Cristina Mareș

Anul I

4 Revoluțiile din 1989 și consecințele lor

Andrei Cornea

Anul I

5 Dezvoltare regională
Etnic și național în procesul de contrucție
6
a Uniunii Europene

Bogdan Suditu

Anul I

Cornel Micu

Anul I

Emil Bucur

Anul I

8 Etică și integritate academică

Constantin Vică / Caius Dobrescu

Anul I

Drepturile omului în lumea
contemporană

Andrei Șiperco

Anul II

2 Elemente de geopolitică internațională

Constantin Hlihor

Anul II

3 februarie 2021 / 18-20

Intelectuali și modele culturale în Sud3 Estul Europei - Începutul secolului XIX
până la Primul Război Mondial

Alin Ciupală

Anul II

28 ianuarie 2021

Viorella Manolache

Anul II

28 ianuarie 2021 / 18-20

2 Metode de cercetare în științele sociale

7 Practică de specialitate

1

4 Diplomație culturală românească

5

Europa de Sud Est: Tipare ale percepției
culturale

6 Practică de specialitate

Marija Nenadic

Oana Preda

Anul II

Anul II

Data și ora programării
Modalitate examinare
examenului
Anul I de studiu
Masteranzii vor realiza un eseu de minimum trei pagini, pe un
subiect pe care-l vor primi din tematica cursului, utilizând lucrări
14 ianuarie 2021 / 18-20
din bibliografia indicată în fişa disciplinei şi cât mai multe resurse
relevante disponibile online.
Masteranzii trebuie să trimită lucrarea finală, în format
5 februarie 2021
electronic, la adresa ramona.marinache@unibuc.ro.

Adresă de e-mail 1

Adresă de e-mail 2

andrei.siperco@litere.unibuc.ro

ramona.marinache@unibuc.ro
cristina.mares@unibuc.ro
andrei.cornea@litere.unibuc.ro

14 ianuarie 2021 / 12-14 Oral

bogdan.suditu@unibuc.ro
cornel.micu@litere.unibuc.ro

14 ianuarie 2021 / 16:00

Remiterea dosarului de practică spre evaluare (completat în
mod corespunzător, semnat & scanat) la adresa de e-mail:
emil.bucur@litere.unibuc.ro

Anul al II-lea de studiu
Masteranzii vor realiza un eseu de minimum trei pagini, pe un
subiect pe care-l vor primi din tematica cursului, utilizând lucrări
19 ianuarie 2021 / 11-14
din bibliografia indicată în fişa disciplinei şi cât mai multe resurse
relevante disponibile online.

26 ianuarie 2021 / 23:59

1 februarie 2021 / 18:00

emil.bucur@litere.unibuc.ro
constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

andrei.siperco@litere.unibuc.ro

constantin.hlihor@mta.ro
Eseu

Evaluare scrisă/orală prin intermediul platformei Google Meet
Examenul va fi susținut pe 26 ianuarie și este vorba de referatul
final (un eseu de 7-10 pagini, pe un subiect pe care-l vor alege
din tematica cursului, utilizând lucrări din bibliografia indicată în
fișa disciplinei și cât mai multe resurse relevante, disponibile
online), și am precizat că aștept aceste referate până la miezul
nopții din data de 26. 01.

Documentatia completa cuprinde: connventie de practica +
anexele 1-5. Toate vor avea semnaturile masterandului si ale
reprezentantilor partenerului de practica. Masteranzii le cunosc
deja (le-au primit la inceputul semestrului).
Documentatia se trimite pe e-mail la
oana.preda@litere.unibuc.ro.
Ulterior masteranzii primesc inapoi, tot pe mail, documentele
avand semnaturile de la noi (departament+decanat).

EXAMENE DE RESTANȚĂ

caius.dobrescu@g.unibuc.ro

alinciupala@gmail.com
viorella.manolache@gmail.com

nenadicmarija25@gmail.com

oana.preda@litere.unibuc.ro

hlihor121@gmail.com

1 Restanță Comunicare interculturală

2 Restanță Programe și proiecte culturale

Andra Vasilescu

Anul II,
semestrul II

Oana Preda

Anul I,
semestrul II

Studenții care vor să susțină restanța mă vor contacta pe mail
(andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) pe data de 18 IANUARIE
pentru a-mi comunica disciplina la care au restanță și adresa de
26 ianuarie 2021 / 10-12 mail pe care voi trimite subiectul. Studenții care nu se înscriu la
examen pe data de 18 ianuarie nu vor putea participa la
examenul programat pe data de 26 ianuarie. Masteranzii vor
primi subiectul pe mail la ora 10 și îl vor trimite ca REPLY la mail
înainte de ora 12
Predarea lucrarii, pe mail: 01 februarie, ora 18.00
1 februarie 2021 / 18:00 Sustinerea online a lucrarii: 01-06 februarie.
Evaluare finala (trecerea notelor in catalog): 07 februarie.

andra.vasilescu@litere.unibuc.ro

oana.preda@litere.unibuc.ro

