An studiu

Disciplina

Programarea examenelor din sesiunea de vara 2020-2021

MCRP I
MCRP I

Practică
persuasiune in mediul online

MCRP I
MCRP I
MCRP I
MCRP I
MCRP I
CEP I
CEP I
CEP I
CEP I
CEP I
CEP I
CEP I

Negociere conversațională
Etica în afaceri și politică
Cultură populară-modele, repere și practici mediatice
Studii de gen
Elemente de programare în campania de RP
Estetica fenomenului artistic contemporan
Cultură și comunicare
Raporturi intre componentele enuntului publicitar
Textul media în era culturii populare
Formarea imaginii de marcă și a reprezentărilor colectiv
Comportamentul consumatorului
Practică de specialitate

Examinator

Modalitate susținere examen

Data examen

Ora începere examen

Cătălin D. Constantin
Eugen istodor

predare dosar de practică pe e-mail/Google Clas
predare email

20.06.2021
13.06.21

predare pînă cel tîrziu la ora 23.59
predare pînă cel tîrziu la ora 23.59
Profesorul trimite subiectul de examen pe adresa de
e-mail primită de la secretariat, pe care s-a lucrat în
acest semestru (sau eventual corectată de student și
deja verificată cu mine). Studentul trimite rezolvarea
în decurs de 2 ore din momentul primirii subiectului,
obligatoriu ca REPLY la mailul trimis de profesor,
atașând atât textul primit spre analiză, cât și
rezolvarea (document Word/Pdf/imagine). Exclus
link la drive! Studenții sunt rugați ca până la data
examenului să se asigure că au cunoștințele tehnice
necesare pentru a respecta condițiile expuse mai
sus. Nerespectarea acestor condiții de examen
conduce la absență.

Andra Vasilescu
Vasile Morar
M. Sava
C. Bogdan
L. Domnișoru
Silvia Barutcieff
Alexandru Ofrim
Costin Popescu
M. Sava
A. Crăciun
A. Crăciun
A. Crăciun

examen pe e-mail
lucrare pe e-mail
sustinere orala de proiecte

8.06.2021, 16-18
04.06.2021
17.06.2021
11.06.2021
02.06.2021
10.06.2021
03.06.2021
07.06.2021
14.06.2021
31.05.2021
31.05.2021
04.06.2021

Examen oral (suțineri de proiecte).

examen oral/ susținere de proiecte
predare lucrare pe email
predare referat pe mail
Examen scris
sustinere orala de proiecte
Sustinere proiect+examen oral
Sustinere proiect+examen oral
predare dosar de practică Google Classroom

vasilemoralis@gmail.com

ora 17:00
ora 17.00
ora 18.00
predare până la ora 23
* aproximativ ora 17.00
ora 17:00
ora 9.00
ora 9.00
ora 9.00

