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MCRP I Corporalitate și senzorialitate în procesul comunicării A. Ofrim Lucrare scrisă (eseu) 10.09.2021

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

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

septembrie ora 00.00

MCRP I Tendințe în relațiile publice contemporane R. Bîlbîie Proiect 08.09.2021

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.)

MCRP I Sociologia dinamicii interpersonale A. Toplean

Eseu de încărcat pe Google 

Classroom 05.09.2021 până la 23:00

MCRP I Noile tehnologii de comunicare în sfera digitalului V. Hodorogea

Referat / lucrare trimisă pe emailul 

indicat 02.09.2021 vasile.hodorogea@gmail.com

MCRP I Antropologia comunicării A. Ofrim Lucrare scrisă (eseu) 10.09.2021

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

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

septembrie ora 00.00

MCRP I Etică și integritate academică C. Dobrescu

MCRP I Practică de specialitate (Sem. I+Sem.II) Cătălin D. Constantin

MCRP I Etica în afaceri și politică Vasile Morar examen scris 10.09.2021 10.00

MCRP I Elemente de programare în campania de RP L. Domnișoru

Referate + proiect scris (cerinte 

similare celor din timpul 

semestrului)  12.09.2021

Se vor incarca pe platforma classroom cele trei lucrari/ referate 

pentru temele propuse in timpul semestrului + prezentarea cu 

propunerea la brief-ul incarcat pe platforma. Se vor transmite si pe 

MCRP I Cultură populară-modele, repere și practici mediatice M. Sava eseu cu prezentare orala

09.09.2021 

(restante)

16.09.2021 

(reexaminari)

eseul va fi trimis pe email la adresa mircea.sava@pr.unibuc.ro pana 

in preziua examenului; prezentarea orala a eseului se va face în ziua 

examenului la ora 16:30 la acest link: https://meet.google.com/gxc-

rkbo-qke

MCRP I Practici persuasive în mediul online Eugen Istodor oral (google meet) 12.09.21 15

MCRP I Negociere conversațională - Restanță Andra Vasilescu

Profesorul trimite subiectul de examen pe 

adresa de e-mail prin care studentul s-a 

înscris la restanță. 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. 10.09.2021

12.00-14.00                                                                                                 

(Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA RESTANȚĂ personal printr-

un e-mail trimis profesorului (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în 

cursul zilei de JOI, 9 septembrie 2021, până cel târziu la ora 20. 

Atenție, a nu se depăși termenul limită!)
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MCRP I Negociere conversațională - Reexaminare/Mărire Andra Vasilescu

Profesorul trimite subiectul de examen pe 

adresa de e-mail prin care studentul s-a 

înscris la restanță. Studentul trimite 

rezolvarea în decurs de 2 ore din 

momentul primirii subiectului, obligatoriu ca 

REPLY la mailul trimis de profesor, 

atașând atât subiectul primit, cât și 

rezolvarea (document Word/Pdf/imagine). 

Exclus link la drive! Studenții sunt rugați ca 

până la data reexaminării să se asigure că 

au cunoștințele tehnice necesare pentru a 

respecta condițiile expuse mai sus. 

Nerespectarea acestor condiții de examen 

conduce la absență. 20.09.2021

16.00-18.00                                                                                                           

Studenții TREBUIE SĂ SE ÎNSCRIE LA REEXAMINARE personal printr-

un e-mail trimis profesorului (andra.vasilescu@litere.unibuc.ro) în cursul 

zilei de sâmbătă 18 septembrie 2021, până cel târziu la ora 20. Atenție, a nu 

se depăși termenul limită!

MCRP I Studii de gen C. Bogdan

trimiterea lucrării / a proiectului pentru 

curs pe adresa de e-mail: 

cristinabogdan2010@gmail.com 03.09.2021 12.00

CEP I Istoria publicității Costin Popescu

examen online în condițiile în care 

s-a desfășurat primul examen

Reexaminări 

13.09.2021 14.30

CEP I Principii de semiotică a culturii F. Osman Examen (lucrare scrisă) 16.09.2021

Subiectele rămân cele din sesiunea din iarnă.Termenul limită pentru 

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

CEP I Identitate și reprezentare - paradigme actuale A. Crăciun 03.09.2021

Portofoliu încarcat pe classroom și trimis pe 

alexandra.craciun@litere.unibuc.ro

CEP I Comunicare integrată de marketing A. Crăciun 03.09.2021

Portofoliu încarcat pe classroom și trimis pe 

alexandra.craciun@litere.unibuc.ro

CEP I Bazele comunicării estetice Silvia Barutcieff Examen scris (lucrare) 06.09.2021

CEP I Teorii ale imaginii C. Constantin

Dosar de trasnmis în format 

electronic pănă pe data de 

02.09.201, ora 00.00 la adresa 

catalin.constantin@litere.unibuc.ro 2,092,021

Dosar de trasnmis în format electronic pănă pe data de 02.09.201, 

ora 00.00 la adresa catalin.constantin@litere.unibuc.ro

CEP I Etică și integritate academică C. Dobrescu

CEP I Practică de specialitate (Sem. I+Sem.II) A. Crăciun

Cerințe similare celor din sesiunea 

precedentă. 03.09.2021

Portofoliu încarcat pe classroom și trimis pe 

alexandra.craciun@litere.unibuc.ro

CEP I Comportamentul consumatorului A. Crăciun

Cerințe similare celor din sesiunea 

precedentă. 03.09.2021

Portofoliu încarcat pe classroom și trimis pe 

alexandra.craciun@litere.unibuc.ro

CEP I Cultură și comunicare Alexandru Ofrim Lucrare scrisă (eseu) 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

CEP I Textul media în era culturii populare M. Sava eseu cu prezentare orala09.09.2021 (restante) 16.09.2021 (reexaminari)

eseul va fi trimis pe email la adresa mircea.sava@pr.unibuc.ro pana 

in preziua examenului; prezentarea orala a eseului se va face în ziua 

examenului la ora 16:30 la acest link: https://meet.google.com/gxc-

CEP I Formarea imaginii de marcă și a reprezentărilor colective A. Crăciun

Cerințe similare celor din sesiunea 

precedentă. 03.09.2021

Portofoliu încarcat pe classroom și trimis pe 

alexandra.craciun@litere.unibuc.ro

CEP I Raporturi intre componentele enuntului publicitar Costin Popescu

examen online în condițiile în care 

s-a desfășurat primul examen

Reexaminări 

13.09.2021 14.30

CEP I Estetica fenomenului artistic contemporan Silvia Barutcieff Examen scris (lucrare) 07.09.2021
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