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CRP II Comunicare interculturală (Sem. I+Sem .II) Silvia Barutcieff Examen scris (lucrare) 12.09.2021 10.00

CRP II Antropologie culturală (Sem. I+Sem. II) A. Ofrim Proiect (lucrare scrisă) 10.09.2021

Lucrarea trimisă pe adresa alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro. Tema 

și cerințele rămân cele din sesiunea din iunie. Termen limită 10 

septembrie ora 00.00

CRP II Practică de specialitate (Sem. I+Sem.II) E. Istodor SCRIS 12.09.2021 14

CRP II Strategii în relații publice. Aplicații T. Cășvean Colocviu în baza unui proiect 07.09.2021

Tema și cerințele rămân cele din sesiune. Termen limită trimitere 

proiect (tulia.casvean@unibuc.ro), 06.09.21, ora 23:59

CRP II Introducere în teoria publicității A. Crăciun Cerințe similare celor din sesiunea precedentă.03.09.2021

Portofoliu încarcat pe classroom și trimis pe 

alexandra.craciun@litere.unibuc.ro

CRP II Strategii mediatice ale organizațiilor (curs practic) A. M. Teodorescu portofoliu proiect 06.09.2021

CRP II Pragmatică lingvistică O. Bălănescu scris

12.09.2021 - 

restanță, 

19.09.2021 - 

reexaminare 12.00-14.00 - restanță, 12.00-14.00 reexaminare

CRP II Comunicare internă și culturi organizaționale L. Domnișoru

Cerinte similare celor din sesiunea 

obisnuita 12.09.2021

Portofoliu cu temele din timpul semestrului de incarcat pe classroom, 

prezentarea finala de incarcat pe platforma si de trimis pe email 

luiza.domnisoru@litere.unibuc.ro  

CRP II Spațiul urban: forme istorice și culturale Cătălin D. Constantin

Eseu de încărcat pe contul din 

Google Classrom al cursului - 

termen limită: 02.09 2021, ora 

00.00. Cerințele și tema rămân cele 

din sesiunea din vară; precizările 

sunt de găsit în contul de Google 

Classrom al cursului. 02.09.2021

Eseu de încărcat pe contul din Google Classrom al cursului - termen 

limită: 02.09 2021, ora 00.00. Cerințele și tema rămân cele din 

sesiunea din vară; precizările sunt de găsit în contul de Google 

Classrom al cursului.

CRP II Strategii ale discursului narativ F. Osman Examen (lucrare scrisă) 15.09.2021

Temele și subiectele rămân aceleași.Termenul limită pentru 

trimiterea lucrării (fernanda.em.osman@gmail.com): ora 23:59

CRP II Limba engleza facultativ(Sem. I+Sem. II) Lorena Mihaes Portofoliu in Google Classroom 01.09.2021 10.00

CRP II Limba franceza facultativ(Sem. I+Sem. II) Madalina Toader portofoliu teme 12.09.2021 G C ora 10.00

CRP II Opțional: Domenii de Aplicare a RP Tulia Cășvean Dosar materiale 01.09.2021

Dosar de încărcat pe contul din Google Classrom al cursului - 

termen limită: 01.09 2021, ora 00.00. Cerințele și tema rămân cele 

din sesiune (kit de presa, postari de social media pentru o 

organizație la alegere. Materialele trebuie să fie originale (excepție 

suportul vizual). Studentii care sustin restanta sunt rugati sa ma 

informeze in avans (nume, prenume) pe email sau pe whatsapp.

CRP II Opțional: Introducere în Psihologia Consumatorului Dominic Negrici Eseu argumentativ de trimis pe email 11.09.2021

Restanțierii se vor înscrie trimițând un email la adresa 

examen.negrici@gmail.com cu o zi înainte. Apoi vor trimite 

documentul eseului pe aceeași adresă, până la ora 23:59. 

CRP II Opțional: Mediatizarea evenimentului public Ana Maria Teodorescu Proiect (lucrare scrisă) 06.09.2021 de trimis pe adresa amteodorescu2020@yahoo.com

CRP II Opțional: Narațiune și transmedialitate Fernanda Osman Proiect (lucrare scrisă) 03.09.2021 10:00

CRP I Istoria comunicării Fernanda Osman Examen scris (lucrare)

15.09.2021 

(reexaminări, 

măriri)

Subiectul rămâne același.Termenul limită pentru trimiterea lucrării 

(fernanda.osman@unibuc.ro): ora 23:59

Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 2020-2021



CRP I Relații publice: istorie și context R. Bîlbîie Proiect

Până la orele 20.00. (Restanțierii sau studenții care doresc marirea 

notei vor trimite un e-mail la adresa bilbiie@yahoo.com pentru a 

primi tema.)

CRP I Istoria mentalităților C. Bogdan

trimiterea lucrării / a proiectului pentru 

curs pe adresa de e-mail: 

cristinabogdan2010@gmail.com 03.09.2021 12.00

CRP I Limbaj și comunicare O. Bălănescu scris

12.09.2021 - 

restanță, 

19.09.2021 - 

reexaminare 16.00-18.00 - restanță, 14.00-16.00 - reexaminare

CRP I Comunicare mediatică A.M. Teodorescu proiect 04.09.2021 de trimis la ora 12.00 pe adresa amteodorescu2020@yahoo.com

CRP I Dinamica limbii române actuale M. Roibu

examen scris pe platforma GoogleMeet. 

studentii trebuie sa transmita intentia de a 

participa la examen pana pe data de 3 

septembrie, la adresa 

melania.roibu@litere.unibuc.ro. 07.09.2021 12.00-14.00

CRP I Redactare, etică și integritate academică C. Popescu portofoliu 09.09.2021 termen limită transmis portofolii ora 23.59

CRP I Teoriile comunicării Fernanda Osman Examen (lucrare scrisă)

16.09.2021 

(reexaminări, 

măriri)

Subiectul rămâne același.Termenul limită pentru trimiterea lucrării 

(fernanda.osman@unibuc.ro): ora 23:59

CRP I RP: Metode sociologice de cercetare Adela Toplean Proiect încărcat pe Google Classromreexaminări/măriri 23:00

CRP I Istoria reprezentarilor colective Cristina Bogdan 

trimiterea lucrării / a proiectului pentru 

curs pe adresa de e-mail: 

cristinabogdan2010@gmail.com 03.09.2021 12.00

CRP I Tehnici de comunicare orală și scrisă în limba română Olga  Bălănescu scris

12.09.2021 - 

restanță, 

19.09.2021 - 

reexaminare 10.00-12.00 - restanță, 10.00-12.00 reexaminare

CRP I Tehnici de comunicare in limba engleza Lorena Mihaes examen scris 01.09.2021 10.00

CRP I Tehnici de comunicare in limba franceza MadalinaToader portfoliu teme 12.09.2021 de incarcat temele pana la ora 10.

CRP I Practică de specialitate (Sem. I+Sem.II) Adela Toplean

Dosarul se încarcă pe Google 

Classroom 04.09.2021 până la 23:00

CRP I Optional: Creative writing&social media Eugen Istodor oral (Google Meet) 12.09.2021 15

CRP I  Opțional-Repere contemporane în societatea de consum Alina Buzatu Lucrare scrisă (eseu) 09.09.2021 Ora 18.00 (trimitere pe mail)

CRP I Opțional: Web Culture Dominic Negrici Eseu argumentativ de trimis pe email 11.09.2021

Restanțierii se vor înscrie trimițând un email la adresa 

examen.negrici@gmail.com cu o zi înainte. Apoi vor trimite 

documentul eseului pe aceeași adresă, până la ora 23:59. 

CRP I Opțional: Dimensiunea socială a relațiilor interumane Adela Toplean Eseu încărcat pe Google Classroom 05.09.2021 ora 23:00

CRP I Limba engleza facultativ Lorena Mihaes Portofoliu in Google Classroom 01.09.2021 10.00

CRP I Limba franceza facultativ MadalinaToader portofoliu 12.09.2021 de incarcat temele pe GC pana la ora 10


