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MCRP I

Corporalitate și senzorialitate în procesul 

comunicării A. Ofrim Ca în sesiunea din februarie 2022 06.09.2022 Lucrarea va fi trimisă pe adresa alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro

MCRP I Tendințe în relațiile publice contemporane R. Bîlbîie Ca in sesiunea de iarna 2022 05.09 2022 Lucrarile vor fi trimise pe adresa bilbiie@yahoo.com

MCRP I Sociologia dinamicii interpersonale A. Toplean scris 05.09.2022

MCRP I Noile tehnologii de comunicare în sfera digitalului V. Hodorogea Ca în sesiunea din vară 01.09.2022 Lucrarea se trimite pe adresa:vasile.hodorogea@gmail.com.

MCRP I Antropologia comunicării A. Ofrim Ca în sesiunea din februarie 2022 0.7.09.2022 Lucrarea va fi trimisă pe adresa alexandru.ofrim@litere.unibuc.ro

MCRP I Etică și integritate academică C. Dobrescu Scris 09.09.2022 depunere pe platforma Turnitin, până la orele 00.00

MCRP I Practică de specialitate (Sem. I+Sem.II) Cătălin Constantin predare pe Google Classroom 05.09.2022

MCRP I Etica în afaceri și politică Vasile Morar Ca în sesiunea din vară

restanță -

11.09.2022; 

reexaminare - 

12.09.2022 Proiect e-mail

MCRP I Elemente de programare în campania de RP L. Domnișoru Scris, proiect pe email 08.09.2022

Proiect pe email luiza.domnisoru@unibuc.ro, pana la ora 18.00 

pe 8 septembrie 2022. Se va lucra pe brief-ul comunicat la finalul 

cursului pe parcursul anului (a se vedea brief-ul din Classroom). 

MCRP I

Cultură populară-modele, repere și practici 

mediatice M. Sava

proiect si prezentare orala 

(ca in sesiunea de vara)05.09.2022 - 
restante
12.09.2022 - 
reexaminari

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 

examenului la ora 16:30 la linkul: https://meet.google.com/tnt-

cofq-qkf

MCRP I Practici persuasive în mediul online Eugen Istodor 03.09.22

Se solicită pe email eugen.istodor@unibuc.ro "Temă restanță". 

Se rezolvă subiectul pe email. 

MCRP I Negociere conversațională - Restanță Andra Vasilescu Examen scris 09.09.2022 12.00-14.00 - Amfiteatrul Odobescu

MCRP I Negociere conversațională - Reexaminare/Mărire Andra Vasilescu Examen scris 13.09.2022 10.00-12.00 - Amfiteatrul Odobescu

MCRP I Studii de gen C. Bogdan Ca în sesiunea din vară 10.09.2022

Trimis proiect pe e-mail până la orele 18.00 

(cristina.bogdan@litere.unibuc.ro
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