Forma

Cadrul didactic

Disciplina

Data

CME1

Magdin Radu

Campanii globale de
comunicare/ Global
communication campaigns
(optional)

25-Jan-2022 Predare studiu de caz pe e-mail, pe
adresa:
radu.magdin@thesmartlink.org.

CME1

Popa Livia

CME1

Oprea Denisa

Limba engleza pentru
comunicare/ English for
communication (optional)
Teoria Comunicarii/
Communication Theory

CME1

Smeu Dragos

E-business si marketing
digital/ E-business and
digital marketing

27-Jan-2022 De scris trei eseuri. Temele se
solicita profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro
31-Jan-2022 Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe Google forms (2 ore),
14h-16h
02-02-2022, Examinarea finală de curs constă
ora 9.00
în: 50% examenul scris, final, de tip
grilă si 50% proiectul final ce va fi
prezentat la ultimul seminar.

CME1

Cernat Maria

Gandire critica/ Critical
thinking

CME1

Răceanu Andreea

Introducere in relatii publice/ 08-02-2022,
Introduction to Public
ora 14.00
Relations

Rezolvarea cerințelor de examen ca
assignment pe Google Classroom vor fi postate in ziua examenului (a
se folosi e-mailul institutional)

CME1

Tudorie George

Evaluare pe parcursul semestrului

CME2

Galan Andrei

Redactare academica/
Academic writing
Practica profesionala/
Professional internship

CME2

Cicei Catalina

Practica in
cercetare/Internship in
research

7-Feb-2022

Modalitate de evaluare

Modalitatile de evaluare:
Seminar: media testelor și
activității din timpul semestrului
Curs: test online platforma
Classmarker;
Pentru alte informații
macernat@gmail.com și
maria.cernat@comunicare.ro

21-Jan-2022 Studentii vor trimite pe e-mail briefurile/proiectele de echipa la adresa
andrei.galan@comunicare.ro pana
la data de 21.01.2022. Studentii ce
vor opta pentru a isi echivala
practica, trebuie sa trimita pe
aceeasi adresa de e-mail
adeverinta/conventia de practica si
dosarul de practica pana la data de
18.01.2022.
25-Jan-2022 Proiectul de echipa se
incarca online pe google classroom
pana la ora 23.59

Mass media şi societatea.
28-Jan-2022 "Studenții vor primi 2 subiecte (45p
Media emergente/ Mass
fiecare) pe care să le rezolve online
media and society. Emerging
(în formă scrisă). Subiectele vor fi
media
transmise în ziua examenului, vor fi
rezolvate în max. 2 ore de la ora
transmiterii și vor fi trimise pe
email la adresa:
mmscem2@gmail.com."/"Students
will receive 2 topics (45p each) to
be solved online (in written form).
The topics will be given on the
exam day, will be solved in max. 2
hours and will be sent to:
mmscem2@gmail.com."

CME2

Bargaoanu Alina /
Buturoiu Raluca

CME2

Ivan Loredana/ Călin Metode si tehnici de
1-Feb-2022
Iuliana
cercetare/ Research Methods
and Techniques
Bira Monica
Comunicare si industriile
03.02.2022,
creative/ Communication and ora 10:00
creative industries

CME2

Predare proiect si teme de seminar
pe adresa pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro
Examen: Link-ul pentru accesarea
subiectelor se postează pe pe contul
de Google classroom aferent
materiei, la ora 10.00. Rezolvările
pot fi încărcate până cel târziu la
ora 14.00, numai pe google
classroom, urmând instucțiunile
platformei. Din acest motiv este
obligatoriu ca toți studenții să se
logheze cu adresa de e-mail
instituțională. Rezolvările încărcate
după ora 14.00 nu vor fi luate în
considerare. Timpul de lucru
estimat pentru rezolvarea
subiectelor este de 2 ore. Între 9.45
și 10.15 se acordă asistență pe
zoom (același link utilizat pentru
curs în timpul semestrului).

CME2

Cernat Maria

Tehnologii pentru media
digitale. Digital design

8-Feb-2022

CME3

Campean Nadina

Broadcasting

25-Jan-2022 Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa
nadina.campean@comunicare.ro

CME3

Negrea-Busuioc
Elena

Comunicare vizuală/Visual
Communication

CME3

Daba-Buzoianu
Corina

Comunicare de criză/ Crisis
Communication

26-Jan-2022 Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, iar subiectele vor fi
postate pe platforma
resurse.snspa.ro
02-02-2022, Examen online în Google
ora 10.00
Classroom, sub forma unui test de
20 de minute. Link-ul pentru
accesarea testului va fi postat pe
contul Google classroom aferent
materiei, la ora 10.00. După timpul
anunțat în cadrul examenului, nu se
mai primesc rezolvări. Începând cu
09:50 și pe toată durata examenului
se va acorda asistență pe Zoom
(același link utilizat pentru curs în
timpul semestrului).

CME3

Ciochina Raluca

CME3

Cismaru Diana

MAV 1

Ionescu Liana

Producție și editare
multimedia/Multimedia
Production and Editing
Relații publice în media
digitale/ Public Relations in
Digital Media
Sociologia televiziunii

MAV 1

Modalitatile de evaluare:
Curs - test grilă din materia
predată; a se vedea link-ul de pe
Google classrom cu canalul de
youtube unde apar înregistrate toate
prelegerile;
Seminar - temele încărcate în
formatul cerut în syllabus la adresa
indicată pe Google Classroom;
Pentru alte informații
macernat@gmail.com și
maria.cernat@comunicare.ro

7-Feb-2022

Depunere portofoliu in Google
Drive

8-Feb-2022

Test online pe platforma
Classmarker.

17-Jan-2022 Predare proiect final pe adresa
liana.ionescu@comunicare.ro
Stavre Ion/ Ilie-Prica Comunicare audio – vizuală 31-Jan-2022 Predare spot audio-video pe adresa:
Monica
ion.stavre@comunicare.ro

MAV 1

Stavre Ion

Management în audio vizual 4-Feb-2022

MAV 1

Dobrescu Paul/
Durach Flavia/
Nastasiu Catalina

Mass-media şi societatea

MAV 2

Ilie-Prica Monica

Productie de televiziune

MAV 2

Stavre Ion

MAV 2

Stavre Ion

MAV 2

Enache Radu

MBMCC 1 Calotă Corneliu
MBMCC 1 Dobrescu Paul/
Ciocea Mălina

Predare spot audio-video pe adresa:
ion.stavre@comunicare.ro

10-Feb-2022 Test de cunostinte ce va fi
completat online în intervalul orar
18.30-19.30. Link-ul pentru test va
fi comunicat pe email și în
resurse.snspa.ro. Info suplimentare:
flavia.durach@comunicare.ro

31-Jan-2022 Proiectul individual se trimit pe
adresa: monica.ilieprica@comunicare.ro
Grile de programe
1-Feb-2022 Referat, o grilă de radio sau de
televiziune la adresa
ion.stavre@comunicare.ro
Emisiunea radio-tv
4-Feb-2022 Referat, o grilă de radio sau de
televiziune la adresa
ion.stavre@comunicare.ro
Analiza imaginii
6-Feb-2022 Trimite proiect pe adresa:
radu.enache@comunicare.ro
Public Speaking. Tehnici de 31-Jan-2022 Predare proiect final pe adresa:
adresare publică
corneliu.calota@gmail.com.
Globalizare
3-Feb-2022 Studiu de caz: trimitere pe email:
malina.ciocea@comunicare.ro.
*Doar pentru restanțieri: Pentru
examenul scris: tema de examen
este data de profesor si rezolvata de
student pe e-mail in 24 de ore.

MBMCC 1 Licsandru Tana/
Ciuciuc Victor

Marketing

7-Feb-2022

Prezentare proiect seminar,
conform inscrierilor de pe google
classroom + Predare proiect curs,
se incarca online pe google
classroom pana la ora 23.59

MBMCC 1 Smeu Dragoș

Branding prin performance
media

09-02-2022,
ora 18.00

Examinarea finală de curs constă
în: 50% examenul scris, final, de tip
grilă si 50% proiectul final ce va fi
prezentat la ultimul seminar.

MBMCC 2 Stănescu Dan

Consiliere organizaţională

MBMCC 2 Mocanu Rareş
MBMCC 2 Cismaru Diana/
Ciochină Raluca

Brandul de angajator
Comunicare internă

27-Jan-2022 Examen pe platforma Zoom, ora
18.00 si predare eseu pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro,
inainte de intrarea in examen
31-Jan-2022 Predare proiect pe grup
2-Feb-2022 Test online pe platforma
Classmarker.

MBMCC 2 Zbuchea Alexandra

Branding prin social media

8-Feb-2022

Cismaru Diana/
Ciochină Raluca
Licsandru Tana/
Ciuciuc Victor

Comunicare I. Comunicare
internă
Marketing

2-Feb-2022

MCA 1

Pricopie Remus/
Răceanu Andreea

Comunicare II. Comunicarea 08-02-2022,
externă a firmei
ora 17.00

MCA 1

Deac Ioan

Negocierea în afaceri

MCA 2

Cicei Cătălina

MCA 2

Buzatu Alina

MCA 2
MCA 2

MCA 1
MCA 1

7-Feb-2022

Predare proiect pe Google
Classroom
Test online pe platforma
Classmarker.
Prezentare proiect seminar,
conform inscrierilor de pe google
classroom + Predare proiect curs,
se incarca online pe google
classroom pana la ora 23.59
Rezolvarea cerințelor de examen ca
assignment pe Google Classroom vor fi postate in ziua si la ora
examenului (a se folosi e-mailul
institutional) + incarcare proiect (pe
G.Classroom)

10-Feb-2022 Evaluarea on-line pe google
ClassRoom, test, ora 18.00
Managementul organizatiilor 27-Jan-2022 Incarcare proiect individual si
aplicatie pe Google Classroom.

Mocanu Rareş
Stan Sergiu

Tehnici de promovare în
afaceri
Brandul de angajator
Managementul schimbării

28-Jan-2022 Predare eseu pe adresa:
alina.buzatu@comunicare.ro
31-Jan-2022 Predare proiect pe grup
2-Feb-2022 Predare proiect pe e-mail, pe
adresa: sergiu.stan@comunicare.ro

MCA 2

Răceanu Andreea

Lobby

08-02-2022,
ora 19.00

MCAE 1

Savu Gheorghe

Politicile Uniunii
Europene/EU Policies and
Policy-Marking

22-Jan-2022 Trimite un eseu de 2.000-2500
cuvinte, pe unul dintre subiectele
precizate la curs, pe adresa:
gh.savu@yahoo.com pana la
22.01.2022

MCAE 1

Negrea-Busuioc
Elena/ Răileanu
Radu

Startegii și tehnici de
1-Feb-2022
atargere a finanțării de la UE/
Design and Implementation
of EU - funded projects

Rezolvarea cerințelor de examen ca
assignment pe Google Classroom vor fi postate in ziua si la ora
examenului (a se folosi e-mailul
institutional) + incarcare proiect (pe
G.Classroom)

Documentele de planificare
elaborate
Cererea de finantare completata
Se trimit la
teme.masterat.mp@gmail.com

MCAE 1

Dobrescu Paul/
Ciocea Mălina

Globalizare/ Globalization

2-Feb-2022

Studiu de caz: trimitere pe email:
malina.ciocea@comunicare.ro.
*Doar pentru restanțieri: Pentru
examenul scris: tema de examen
este data de profesor si rezolvata de
student pe e-mail in 24 de ore.

MCAE 1

Oprea Denisa

Teoria Comunicarii/
Communication Theory

3-Feb-2022

MCAE 2

Luca Dan

MCAE 2

Ivan Loredana/
Corbu Nicoleta

Media europeană şi sfera
publică/ Media and the
Eastern Europe
Metode si tehnici de
27-Jan-2022 Predare proiect Modul 1 la adresa
cercetare/ Research Methods
nicoleta.corbu@comunicare.ro;
and Techniques
Predare proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro

MCAE 2

Drăgan Gabriela/
Popescu MariaFloriana

Introducere în guvernanța
29-Jan-2022 Proiect de cercetare transmis pe
economică UE/ Introduction
adresa: gabriela.dragan@rei.ase.ro
to EU Economic
si maria.popescu@rei.ase.ro”.
Governance

MCAE 2

Vladu Loredana/
Ionescu Adina

Leadership si managementul 8-Feb-2022
echipei de proiect/
Leadership and Projects team
management

Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe platforma

MCPE 1

Buga-Moraru
Mădălina

Fundamentele publicităţii/
25-01-2022,
Fundamentals of Advertising ora 18.00

Studenții vor fi prezenți pe
platforma Zoom, la linkul cunoscut,
pentru a primi subiectele de
examen. Ei vor primi 3 subiecte,
(30 puncte fiecare) pentru a fi
rezolvate online. Subiectele vor fi
date în ziua examenului, vor fi
rezolvate, în maximum 2 ore și
trimise la adresa
madalina.moraru@comunicare.ro.
Pe durata examenului, studenții vor
avea camera video deschisă.

Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe Google forms (2 ore),
18h-20h
25-Jan-2022 Trimite proiect la adresa:
dan.luca@euractiv.com

MCPE 1

Boboc Roxana
Varvara

Introducere în marketing /
Introduction to Marketing

2-Feb-2022

Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa: roxanavarvara.boboc@comunicare.ro

MCPE 1

Ivan Loredana/
Corbu Nicoleta

Metode si tehnici de
27-Jan-2022 Predare proiect Modul 1 la adresa
cercetare/ Research Methods
nicoleta.corbu@comunicare.ro;
and Techniques
Predare proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro

MCPE 1

Botan Madalina

MCPE 2

Boboc Roxana
Varvara

Mass media şi societatea/
Mass media and society
Marketing şi branding/
Marketing and Branding

MCPE 2

Ciocea Mălina/
Cârlan Alexandru

Culture and Communication 31-Jan-2022 Studiul de caz: trimitere pe email:
/ Cultură şi comunicare
malina.ciocea@comunicare.ro si
alex.carlan@gmail.com. Pentru
examenul scris: tema de examen
este data de profesor si rezolvata de
student pe e-mail in 24 de ore.

MCPE 2

Oprea Denisa

Teoria Comunicarii/
Communication Theory

3-Feb-2022

MCPE 2

Mucenic Ioana

Publicitate I/ Advertising I

8-Feb-2022

MCRP 1

Iliescu Miruna

Comunicare organizaţională 18-Jan-2022 Proiectul individual se trimite pe
adresa:
miruna.iliescu@comunicare.ro.
Condiții minime pentru trimiterea
proiectului și detalii pentru
realizare în syllabus.

MCRP 1

Duduciuc Alina

Psihologia socială

31-Jan-2022 Predare proiect la adresa
madalina.botan@comunicare.ro
2-Feb-2022 Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, examen pe platforma
Google Classroom cu pondere de
20% din nota finală si predarea
proiectului in format electronic pe
adresa: roxanavarvara.boboc@comunicare.ro,
inainte de intrarea in examen.

3-Feb-2022

Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe Google forms (2 ore),
18h-20h
Trimite proiectul de seminar si
proiectul final pe e-mail, pe adresa:
ioanamariamucenic@gmail.com

Test grila. Linku-ul cu testul grila
va fi comunicat studentilor prin
Google Classroom la data și la ora
examenului.

MCRP 1

Dobrescu Paul/
Durach Flavia

Mass-media şi societatea

10-Feb-2022 Test de cunostinte ce va fi
completat online în intervalul orar
18.30-19.30. Link-ul pentru test va
fi comunicat pe email și în
resurse.snspa.ro. Info suplimentare:
flavia.durach@comunicare.ro

MCRP 1

Dobrescu Paul/
Enache Radu

Geopolitică. Relaţii
internaţionale şi instituţii
europene

12-Feb-2022 Pentru examenul scris: tema de
examen este data de profesor si
rezolvata de student pe e-mail in 4
ore. Detaliile privind cerintele se
solicita in data 12.02.2022 la
adresa: radu.enache@comunicare.r
o

MCRP 2

Borţun Dumitru

Analiza discursului public

25-Jan-2022 Test de cunoștințe, prin platformă

MCRP 2

Chelu Sebastian

Jurnalism multimedia

MCRP 2

Nitis Madalin

Managementul
evenimentelor

31-Jan-2022 Trimite proiect la adresa:
sebastian.chelu@comunicare.ro
1-Feb-2022 Proiectul de seminar (40% din nota
finala) se trimite pe email la adresa
madalin.nitis@mnstg.com.
Examenul final (60% din nota
finala) se trimite pe email la adresa
madalin.nitis@mnstg.com.

MCRP 2

Duduciuc Alina

Comunicare în domeniul
sanatății

7-Feb-2022

Proiect (strategie de comunicare)
încărcat pe Google Classroom pana
la data examenului

MCRP 2

Răceanu Andreea

Lobby

08-02-2022,
ora 19.00

Rezolvarea cerințelor de examen ca
assignment pe Google Classroom vor fi postate in ziua si la ora
examenului (a se folosi e-mailul
institutional) + incarcare proiect (pe
G.Classroom)

MLCP 1

Teodorescu Bogdan/ Marketing politic şi electoral 25-Jan-2022 Trimite eseu pe adresele:
Delicote Radu
bogdan.teodorescu@comunicare.ro
si radu.delicote@comunicare.ro

MLCP 1

Branda Oana

Comunicare politică

31-Jan-2022 Studenții vor fi prezenți pe
platforma cursului, la linkul
cunoscut, in intervalul orar 17.0020.00 pentru sustinerea proiectului.
Proiectul final se trimite pe adresa:
oana.branda @prof.utm.ro, inainte
de intrarea in examen, conform
tematicii postate pe grupul
studentilor.

MLCP 1

Duduciuc Alina

Psihologie socială

3-Feb-2022

MLCP 1

Dobrescu Paul/
Durach Flavia

Mass-media şi societatea

10-Feb-2022 Test de cunostinte ce va fi
completat online în intervalul orar
18.30-19.30. Link-ul pentru test va
fi comunicat pe email și în
resurse.snspa.ro. Info suplimentare:
flavia.durach@comunicare.ro

MLCP 2

Borţun Dumitru

Analiza discursului public

25-Jan-2022 Test de cunoștințe, prin platformă

MLCP 2

Delicote Radu

Sociologie politică

MLCP 2

Zeru Florin

Tehnici de redactare a
discursului politic

31-Jan-2022 Predare proiect pe adresa:
radu.delicote@comunicare.ro
2-Feb-2022 Transmiterea unui eseu pe adresa
florin.zeru@comunicare.ro.

MLCP 2

Enache Radu

Analiza imaginii

6-Feb-2022

MPE 1

Vladu Loredana/
Durach Flavia

MPE 1

Negrea-Busuioc
Elena/ Răileanu
Radu

Test grila. Linku-ul cu testul grila
va fi comunicat studentilor prin
Google Classroom la data și la ora
examenului.

Trimite proiect pe adresa:
radu.enache@comunicare.ro
Managementul Proiectelor I/ 26-Jan-2022 Test de cunostinte ce va fi
Project Management I
completat online în intervalul orar
18.30-19.30. Link-ul pentru test va
fi comunicat pe email și în
resurse.snspa.ro. Info suplimentare:
flavia.durach@comunicare.ro
Startegii și tehnici de
1-Feb-2022
atargere a finanțării de la UE/
Design and Implementation
of EU - funded projects

Documentele de planificare
elaborate
Cererea de finantare completata
Se trimit la
teme.masterat.mp@gmail.com

MPE 1

Dobrescu Paul/
Ciocea Mălina

Globalizare/ Globalization

2-Feb-2022

Studiu de caz: trimitere pe email:
malina.ciocea@comunicare.ro.
*Doar pentru restanțieri: Pentru
examenul scris: tema de examen
este data de profesor si rezolvata de
student pe e-mail in 24 de ore.

MPE 1

Vladu Loredana/
Ionescu Adina

Leadership si managementul 8-Feb-2022
echipei de proiect/
Leadership and Projects team
management

MPE 2

Curaj Adrian/
Popescu Mircea

Pregătirea şi implementarea
proiectelor de cercetare/
Design and implementation
of research projects

MPE 2

Ivan Loredana/
Corbu Nicoleta

Metode si tehnici de
27-Jan-2022 Predare proiect Modul 1 la adresa
cercetare/ Research Methods
nicoleta.corbu@comunicare.ro;
and Techniques
Predare proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro

MPE 2

Stan Sergiu

Managementul riscului/ Risk 31-Jan-2022 Predare proiect pe e-mail, pe
management
adresa: sergiu.stan@comunicare.ro

MPE 2

Lonean Irina

Monitorizare si indicatori de 3-Feb-2022
performantă/ Monitoring and
Performance Indicators

MPI 1

Novac Carmen

MPI 1

Dobrescu Paul/
Ciocea Mălina

Leadership şi managementul 25-Jan-2022 Predare proiect si referat individual
echipei de proiect
pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro
Globalizare
27-Jan-2022 Studiu de caz: trimitere pe email:
malina.ciocea@comunicare.ro.
*Doar pentru restanțieri: Pentru
examenul scris: tema de examen
este data de profesor si rezolvata de
student pe e-mail in 24 de ore.

Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe platforma

26-Jan-2022 Studenții vor fi prezenți pe
platforma cursului, la linkul
cunoscut, ora 17.00 pentru
sustinerea proiectului. Proiectul
final se trimite pe adresa:
incubusconsult@yahoo.com,
inainte de intrarea in examen.

Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa irina.lonean@comunicare.ro

MPI 1

Bonghez Simona

Managementul proiectelor I

31-Jan-2022 Examenul va consta în răspunsuri
la întrebări situationale si tip grilă
ce vor fi parcurse si discutate
împreună la examen. Se va intra pe
acelasi link (zoom) ca la curs.
Examenul va dura 2h, între orele 1820. Vor putea intra în examen doar
studentii care au numărul de
prezente necesare si care au predat
tema de semestru.

MPI 1

Negrea-Busuioc
Elena

Strategii şi tehnici de
atragere a finanţării de la
Uniunea Europeană

2-Feb-2022

MPI 2

Curaj Adrian/ PopescuPregătirea
Mircea şi implementarea
proiectelor de cercetare

26-Jan-2022 Studenții vor fi prezenți pe
platforma cursului, la linkul
cunoscut, ora 17.00 pentru
sustinerea proiectului. Proiectul
final se trimite pe adresa:
incubusconsult@yahoo.com,
inainte de intrarea in examen.

MPI 2

Stan Sergiu

Managementul riscului

31-Jan-2022 Predare proiect pe e-mail, pe
adresa: sergiu.stan@comunicare.ro

MPI 2

Lonean Irina

Monitorizare si indicatori de 3-Feb-2022
performantă

Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa irina.lonean@comunicare.ro

MPI 2

Abaza Bogdan

Aplicaţii informatice pentru
managementul proiectelor

4-Feb-2022

Evaluarea proiectului pe ZOOM,
ora 17.00 - exigentele si
metodologia de evaluare au fost
comunicate, procedura de
organizare a sesiunii ZOOM va fi
anunțată pe resurse.snspa.ro.

MPR 1

Petre Dan

Creaţie publicitară

31-Jan-2022 Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa dan.petre@ddresearch.ro

Documentele de planificare
elaborate
Cererea de finantare completata
Se trimit la
teme.masterat.mp@gmail.com

MPR 1

Cheregi Bianca

Marketing şi comunicare de 02-02-2022,
brand
ora 18.00

Examenul se va desfășura în
Google Classroom (link aici:
https://bit.ly/3v12tya), subiectele
vor fi urcate în ziua examenului.
Studenții vor avea la dispoziție
două ore pentru a rezolva trei
subiecte de sinteză, fiecare subiect
valorează 30p.

MPR 1

Petre Dan

Publicitate

7-Feb-2022

Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa dan.petre@ddresearch.ro

MPR 1

Dobrescu Paul/
Durach Flavia/
Nastasiu Catalina

Mass-media şi societatea

10-Feb-2022 Test de cunostinte ce va fi
completat online în intervalul orar
18.30-19.30. Link-ul pentru test va
fi comunicat pe email și în
resurse.snspa.ro. Info suplimentare:
flavia.durach@comunicare.ro

MPR 2

Duduciuc Alina

Psihosociologia publicităţii

25-Jan-2022 Test grila. Linku-ul cu testul grila
va fi comunicat studentilor prin
Google Classroom la data și la ora
examenului.

MPR 2

Nitis Madalin

Managementul
evenimentelor

1-Feb-2022

Proiectul de seminar (40% din nota
finala) se trimite pe email la adresa
madalin.nitis@mnstg.com.
Examenul final (60% din nota
finala)se trimite pe email la adresa
madalin.nitis@mnstg.com.

MPR 2

Muntean Ruxandra

Planificarea reclamelor în
media

3-Feb-2022

Trimite proiect la adresa:
ruxandra.muntean@comunicare.ro

MPR 2

Bujor Nicoleta

Copywriting

9-Feb-2022

Examinarea va fi în același mod ca
în syllabus, prin predarea
proiectului în format electronic pe
adresa
nicoleta.bujor@comunicare.ro până
pe 28 ianuarie și susținerea
proiectului pe data de 9 februarie
începând cu ora 17:00 (în ordine
alfabetică).

MRU 1

Ţânculescu-Popa
Lavinia

Managementul strategic al
RU. Diagnoza
organizaţională

MRU 1

Coldea Dorina

Managementul personalului 27-Jan-2022 Modalitatea de examinare:
1. Predarea proiectelor la adresa
dorina.coldea@comunicare.ro;
2. Examen scris- tema de examen
va fi data de profesor pe data de 27
Ianuarie ora 18.00 și trimisa de
student pana la ora 22.00, in
aceeași zi.

MRU 1

Stanciu Ştefan

Cultură şi comportament
organizaţional

31-Jan-2022 Predare referat seminar, proiect
individual si eseu sumativ cu tema:
„Cultura organizatională în
contextul globalizării″ pe e-mail, pe
adresa:
stefan.stanciu@comunicare.ro pana
la data de 31.01.2022. Test scris
online Webex, ora 18.00 (30
minute)

MRU 1

Crişan Camelia

8-Feb-2022

MRU 2

Cicei Cătălina

Recrutarea şi selecţia de
personal
Managementul talentului în
organizaţii

MRU 2
MRU 2

Frunzaru Valeriu
Brezeanu Dragoș

Ocuparea forței de muncă
Drept şi legislaţia muncii

27-Jan-2022 Test grila online, ora 19.00
2-Feb-2022 Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa
dragos.brezeanu@comunicare.ro

MRU 2

Ţânculescu-Popa
Lavinia

HR Metrics

7-Feb-2022

MRU 2

Crişan Camelia

Inovație și design
organizațional

9-Feb-2022

25-Jan-2022 Predarea celor doua proiecte
specificate in fisa disciplinei si a
unui referat (denumit REFERAT
NR.3), la alegere, pe una dintre cele
4 teme propuse de profesor.

Predare dosar pe Google Classroom

25-Jan-2022 Examen online prin platforma
Classmarker, cu timp predefinit de
raspuns. Testul se posteaza pe
Google Classroom la ora 18.00. Pe
tot parcursul examenului se ofera
suport tehnic pe ZOOM (acelasi
link utilizat pentru curs pe
parcursul semestrului).

Examenul va avea loc, conform
informatiilor comunicate, in data de
7, incepind cu ora 17:00, pe
platforma ZOOM.
Predare dosar pe Google Classroom

MSMMO 1 Branda Oana

Comunicare organizaţională 25-Jan-2022 Studenții vor fi prezenți pe
în industriile creative
platforma cursului, la linkul
cunoscut, in intervalul orar 17.0020.00 pentru sustinerea proiectului.
Proiectul final se trimite pe adresa:
oana.branda @prof.utm.ro, inainte
de intrarea in examen, conform
tematicii postate pe grupul
studentilor.

MSMMO 1 Vacariu Mihai

Strategii de comunicare în
mediul digital

MSMMO 1 Vacariu Mihai

Strategii de comunicare în
mediul digital

MSMMO 1 Petre Dan

Creaţie publicitară

MSMMO 1 Cheregi Bianca

Marketing si branding

03-02-2022,
ora 18.00

MSMMO 1 Dobrescu Paul/
Durach Flavia

Mass media şi societatea

10-Feb-2022 Test de cunostinte ce va fi
completat online în intervalul orar
18.30-19.30. Link-ul pentru test va
fi comunicat pe email și în
resurse.snspa.ro. Info suplimentare:
flavia.durach@comunicare.ro

MSMMO 2 Gavra Diana

1-Feb-2022

MSMMO 2 Ciochină Raluca

Producţie video pentru
mediul digital
Marketing digital

MSMMO 2 Crişan Camelia

Digital storytelling

7-Feb-2022

MSMMO 2 Zbuchea Alexandra

Branding prin social media

8-Feb-2022

29-Jan-2022 Prezentare proiect pe echipe, pe
zoom, conform programarilor pe
echipe.
30-Jan-2022 Prezentare proiect pe echipe, pe
zoom, conform programarilor pe
echipe.
31-Jan-2022 Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, prin predarea
proiectului in format electronic pe
adresa dan.petre@ddresearch.ro

3-Feb-2022

Examenul se va desfășura în
Google Classroom (link aici:
https://bit.ly/3AHqETD), subiectele
vor fi urcate în ziua examenului.
Studenții vor avea la dispoziție
două ore pentru a rezolva trei
subiecte de sinteză, fiecare subiect
valorează 30p.

Test online pe platforma Google
Classroom, ora 18.00
Test online pe platforma
Classmarker.
Predare dosar pe Google Classroom
Predare proiect pe Google
Classroom

UA1

Niculescu Catalina

Redactare academică

UA1

Teoria comunicării

UA1

Oprea Denisa/
Dumitrache
Alexandru
Popa Livia

UA1

Găitănaru Andrei

UA1

Pînzaru Florina/
Niculescu Cătălina

Ştiinţe economice.
Management şi marketing

UA1

Pricopie Remus/
Răceanu Andreea/
Panica Andreea/
Finyak Andreea

Introducere în relaţii publice 08-02-2022,
ora 10.00

UA1

Cârlan Alexandru

Gândire critică

25-Jan-2022 Proiect de grup trimis pe adresa
test.redactare@gmail.com în ziua în
care este programat examenul din
sesiune, până la ora 23:59.

26-Jan-2022 Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe Google forms (2 ore),
12h-14h
Limba engleză - Advanced/ 27-Jan-2022 De scris trei eseuri. Temele se
Intermediate 1/ Intermediate
solicita profesorului pe e-mail:
2
livia.popa@comunicare.ro
Informatică
31-Jan-2022 Redactare avansata in MS Word.
Fisierele de lucru vor fi disponibile
la data examenului, ora 10.00, la
adresa care va fi disponibila in
platforma resurse.snspa.ro.
Timp de lucru 2 ore, dupa care
fiserele se vor trimite pe adresa de
email informatica1@comunicare.ro

7-Feb-2022

10-02-2022
11-02-2022
conform
programărilor

Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, incarca un proiect în
Classroom
Rezolvarea cerințelor de examen ca
assignment pe Google Classroom vor fi postate in ziua examenului (a
se folosi e-mailul institutional)
Temele scrise se trimi la
adresa între 25 și 27
ianuarie prin Google Classroom.
Urmăriti Google Classroom pentru
detalii.

UA2

Antimiu Roxana

Campanii de publicitate

27-Jan-2022 Examen pe Zoom, subiect de tip
grilă și analiza unei campanii de
publicitate în timpul examenului.
Se califică la examen studenții care
au avut minimum 4 prezențe la
seminar și au obținut minimum nota
5 la tema de seminar. Proiectele de
seminar se trimit pe adresa de email:
roxana.antimiu@comunicare.ro
până cel târziu 24 de ore înainte de
seminarul 6, când se vor prezenta
(mai multe informații pe grupul de
Facebook aferent acestei
discipline).

UA2

Cârlan Alexandru

Argumentare publicitară

28-01-2022 ,
ora 18.30
pentru test
grila
07-02-2022
08-02-2022
pentru
sustinerea
lucrarilor,
conform
programarilor

UA2

Berechet Andreea

UA2

Bucurenci Dragos

UA2

Stănescu Dan/
Romaşcanu Marius
Frunzaru Valeriu
Udrea Georgiana/
Gavrilescu Mihai

Publicitate în media digitale 31-Jan-2022 Referatele se trimit la adresa:
andreea.berechet@gmail.com,
inainte de data examenului
Storytelling
1-Feb-2022 Sustinerea unui discurs de 5 minute
pe MS Teams, ora 17.00
Psihologia comunicării
2-Feb-2022 Predare eseu pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro
Introducere in statistica
3-Feb-2022 Test grila online, ora 10.00
Istoria comunicării
7-Feb-2022 Examen scris, google forms (test
grilă + subiect de sinteză), timp
predefinit de răspuns, intervalul
10.00-11.30.
Metode de cercetare în
9-Feb-2022 Test grila. Studentii vor primi link
ştiinţele comunicării
pentru rezolvarea testului, ora
10.00.
Comunicare interpersonală 26-Jan-2022 Predare proiect si teme de seminar
pe adresa pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro
Etica în comunicare
27-Jan-2022 Test de cunoștințe, prin platformă

UA2
UA2

UA2

Frunzaru Valeriu/
Ştefăniţă Oana

UA3

Ivan Loredana/
Dumitru Elena
Alexandra
Borţun Dumitru/
Gavrilescu Mihai

UA3

Examenul grilă are loc prin
platforma class-marker.com.
Temele de seminar (referat) se
trimit între 25 si 27 IANUARIE.
Urmăriti Google Classroom pentru
detalii.

Examenul se desfășoară online sub
forma unui test de 20 de minute.
Link-ul pentru accesarea testului va
fi postat pe contul Google
classroom aferent materiei, la ora
10.00. După timpul anunțat în
cadrul examenului, nu se mai
primesc rezolvări. Începând cu
9:50 și pe toată durata examenului
se va acorda asistență pe Zoom
(același link utilizat pentru curs în
timpul semestrului).

UA3

Daba-Buzoianu/
Stroe Ligia

Gestionarea crizelor de
imagine

28.01.2022,
ora 10:00

UA3

Ştefăniţă Oana/
Gavrilescu Mihai

Mass media şi societatea

31-Jan-2022 Test grila. Studentii vor primi link
pentru rezolvarea testului, ora 14.00

UA3

Leovaridis Cristina/ Cultură organizatională
Popescu Gabriela

UA3

Icodin Alexandru

UA3

UC1

1-Feb-2022

Predare proiect aplicativ individual
pe adresa
cristina.leovaridis@comunicare.ro,
în ziua examenului, până la ora
23.59.

Creaţie publicitară

2-Feb-2022

Proiectele personale de semestru si
proiectul de echipa se incarca pe
platforma google drive inainte de
data examenului. Test practic live
pe zoom.

Fitzek Sebastian

Imaginea publică a liderilor
şi a instituţiilor

9-Feb-2022

Macoviciuc Vasile/
Dumitru Ruxandra

Filosofia comunicării

Predare proiect final pe e-mail, pe
adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
17-Jan-2022 Lucrare scrisă. Subiectele vor fi
încărcate pe 17 ianuarie, 2022, ora
12.00, la adresa: resurse.snspa.ro.
Studenții vor trimite lucrările la
adresa:vasilemacoviciuc@yahoo.co
m, până pe data de 18 ianuarie,
2022, ora 12. Studentii restantieri
trebuie să comunice profesorului
titular adresa de email la care vor fi
trimise subiectele pentru lucrare.

UC1

Georgiu Grigore/
Dragan Sorin
Nicolae

Cultura română în context
european

21-Jan-2022 Lucrare scrisă. Subiectele vor fi
încărcate pe 21 ianuarie, 2022, ora
8.00, la adresa: resurse.snspa.ro.
Studenții vor trimite lucrările la
adresa:grigore.georgiu@comunicar
e.ro, până pe data de 22 ianuarie,
2022, ora 12. Studentii restantieri
trebuie să comunice profesorului
titular adresa de email la care vor fi
trimise subiectele pentru lucrare

UC1

Oprea Denisa/
Georgiana Udrea/
Dumitrache
Alexandru

Teoria comunicării

26-Jan-2022 Test grila cu intrebari inchise si
deschise pe Google forms (2 ore),
12h-14h

UC1

Popa Livia

Limba engleză (facultativa) - 27-Jan-2022 De scris trei eseuri. Temele se
Advanced/ Intermediate 1/
solicita profesorului pe e-mail:
Intermediate 2
livia.popa@comunicare.ro

UC1

Găitănaru Andrei

Informatică

31-Jan-2022 Redactare avansata in MS Word.
Fisierele de lucru vor fi disponibile
la data examenului, ora 10.00, la
adresa care va fi disponibila in
platforma resurse.snspa.ro.
Timp de lucru 2 ore, dupa care
fiserele se vor trimite pe adresa de
email informatica1@comunicare.ro

UC1

Toader Florenta

Redactare academică

2-Feb-2022

UC1

Pînzaru Florina/
Niculescu Cătălina

Ştiinţe economice.
Management şi marketing

7-Feb-2022

UC1

Pricopie Remus/
Răceanu Andreea/
Panica Daniela/
Finyak Andreea

Introducere în relaţii publice 08-02-2022,
ora 10.00

UC2

Popa Livia

Limba engleză - Advanced

Proiect de grup trimis pe adresa
test.redactare@gmail.com în ziua în
care este programat examenul, până
la ora 23:59
Examinarea va fi in acelasi mod ca
in syllabus, incarca un proiect în
Classroom
Rezolvarea cerințelor de examen ca
assignment pe Google Classroom vor fi postate in ziua examenului (a
se folosi e-mailul institutional)

27-Jan-2022 De scris trei eseuri. Temele se
solicita profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro

UC2

Cârlan Alexandru

Teoria argumentării

28-01-2022 ,
ora 18.30
pentru test
grila
07-02-2022
08-02-2022
pentru
sustinerea
lucrarilor,
conform
programarilor

Examenul grilă are loc prin
platforma class-marker.com.
Temele de seminar (referat) se
trimit între 25 si 27 IANUARIE.
Urmăriti Google Classroom pentru
detalii.

UC2

Cismaru Diana/
Radu Denisa/
Popescu Gabriela

Teorii şi practici de Relaţii
Publice

1-Feb-2022

Probele se mentin, dar testul va fi
online pe platforma Classmarker.
Se solicita detalii pe adresa:
diana.cismaru@comunicare.ro

UC2

Stănescu Dan/
Romaşcanu Marius
Frunzaru Valeriu
Udrea Georgiana/
Guiu Gabriela/
Gavrilescu Mihai

Psihologia comunicării

2-Feb-2022

Introducere în statistică
Istoria comunicării

3-Feb-2022
7-Feb-2022

Predare eseu pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro
Test grila online, ora 10.00
Examen scris, google forms (test
grilă + subiect de sinteză), timp
predefinit de răspuns, intervalul
10.00-11.30.

UC2

Frunzaru Valeriu/
Ştefăniţă Oana

Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

9-Feb-2022

UC2

Enache Radu

Geopolitică şi globalizare

UC3

Teodorescu Bogdan/ Istoria comunicării politice
Drăgan Sorin

UC3

Ivan Loredana/
Dumitru Alexandra
Elena
Borţun Dumitru/
Gavrilescu Mihai

UC2
UC2

UC3

Comunicare interpersonală

Etica în comunicare

Test grila. Studentii vor primi link
pentru rezolvarea testului, ora
10.00.
10-Feb-2022 Pentru examenul scris: tema de
examen este data de profesor si
rezolvata de student pe e-mail in 4
ore. Detaliile privind cerintele se
solicita la
adresa: radu.enache@comunicare.r
o
25-Jan-2022 Trimite eseu pe adresele:
bogdan.teodorescu@comunicare.ro
si dragan.nicolaesorin@gmail.com
26-Jan-2022 Predare proiect si teme de seminar
pe adresa pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro
27-Jan-2022 Test de cunoștințe, prin platformă

UC3

Daba-Buzoianu
Corina/ Stroe
Ligia/Răducu
Roberta

UC3

Ştefăniţă Oana/ Guiu Mass media şi societatea
Gabriela/ Gavrilescu
Mihai
Bira Monica/
Analiza imaginii
Raducu Roberta
organizaţiilor

UC3

Gestionarea crizelor de
imagine

28.01.2022,
ora 12:00

Examenul se desfășoară online sub
forma unui test de 20 de minute.
Link-ul pentru accesarea testului va
fi postat pe contul Google
classroom aferent materiei, la ora
12.00. După timpul anunțat în
cadrul examenului, nu se mai
primesc rezolvări. Începând cu
11:50 și pe toată durata examenului
se va acorda asistență pe Zoom
(același link utilizat pentru curs în
timpul semestrului).

31-Jan-2022 Test grila. Studentii vor primi link
pentru rezolvarea testului, ora 14.00
01.02.2022,
ora 10:00

Link-ul pentru accesarea
subiectelor va fi comunicat prin
contul Google classroom aferent
materiei, la ora10.00. Timpul de
lucru pentru rezolvarea subiectelor
este de 20 de minute. După timpul
anunțat în cadrul examenului, nu se
mai primesc rezolvări. Începând cu
Ora 9.50 și pe durata examenului se
va acorda asistență pe zoom
(același link utilizat pentru curs în
timpul semestrului).
Predare proiect si referat individual
pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro
Predare proiect final pe e-mail, pe:
sebastian.fitzek@comunicare.ro

UC3

Novac Carmen

Evaluarea performanţelor
resurselor umane

2-Feb-2022

UC3

Fitzek Sebastian

Antropologie politică

8-Feb-2022

UC3

Fitzek Sebastian

Imaginea publică a liderilor
şi a instituţiilor

9-Feb-2022

Predare proiect final pe e-mail, pe:
sebastian.fitzek@comunicare.ro

