Programarea examenelor din sesiunea de toamnă 2021-2022
An
studiu

Disciplina

Modalitate susținere examen

Data examen

Ora începere examen / SALA EXAMEN / adresa e-mail

F. Osman

proiect e-mail

07.09.2022

fernanda.em.osman@gmail.com

A. Crăciun

Ca în sesiunea de vară

08.09.2022

10.00 - Examen oral - https://meet.google.com/ozq-ekzy-win

Lucrare scrisă

10.09.2022

Examinator

CEP I Istoria publicității

F. Dumitrescu

CEP I Principii de semiotică a culturii

Identitate și reprezentare CEP I paradigme actuale
CEP I Comunicare integrată de marketing

A. Berechet

CEP I Bazele comunicării estetice
CEP I Teorii ale imaginii

Silvia Barutcieff

Cătălin Constantin predare pe Google Classroom

CEP I Etică și integritate academică

C. Dobrescu

Practică de specialitate (Sem.
CEP I I+Sem.II)
CEP I Comportamentul consumatorului
CEP I Cultură și comunicare

CEP I Textul media în era culturii populare

Lucrarea va f trimisă până la ora 18.00 pe adresa
silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro.

05.09.2022
depunere pe platforma Turnitin, până la orele 00.00

09.09.2022

A. Crăciun

Scris
Ca în sesiunea de vară, caiet
practică

08.09.2022

10.00 - https://meet.google.com/ozq-ekzy-win

A. Crăciun

Ca în sesiunea de vară

08.09.2022

10.00 - Examen oral - https://meet.google.com/ozq-ekzy-win

Alexandru Ofrim

Ca în sesiunea din vară

07.09.2022

Lucrarea va fi trimisă pe adresa alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro

M. Sava

Proiectul va fi trimis pe e-mail la mircea.sava@pr.unibuc.ro cu o
zi inainte de examen. Proiectul va fi prezentat oral in ziua
proiect si prezentare orala
examenului la ora 16:30 la linkul: https://meet.google.com/tnt(ca in sesiunea
de vara)
cofq-qkf
05.09.2022
- restante12.09.2022 - reexaminari

Formarea imaginii de marcă și a
CEP I reprezentărilor colective

A. Crăciun

Ca în sesiunea de vară

08.09.2022

V. Vesler

Examen oral

06.09.2022

Silvia Barutcieff

Lucrare scrisă

11.09.2022

Raporturi intre componentele
CEP I enuntului publicitar

Estetica fenomenului artistic
CEP I contemporan

10.00 - Examen oral - https://meet.google.com/ozq-ekzy-win
Prezentarea cu tema din vara va fi trimisa pana in ziua
examenului pe adresa valentina.vesler@gmail.com. Intervalul de
examinare 17-19:00, iar link-ul cu o zi inainte.
Lucrarea va f trimisă până la ora 18.00 pe adresa
silvia.barutcieff@litere.unibuc.ro.

