Proba scrisă a examenului de licență pentru sesiunea iunie-iulie 2022

Proba scrisă la licență va consta din examen scris, în sală. Absolventul va alege materia la care
dorește să susțină examenul scris și o temă la alegere ( click aici: Teoria comunicării/Communication
Theory, Mass media şi societatea. Media emergente/Mass media and society. Emerging media,
Comunicarea de criză/Crisis communication, Gestionarea crizelor de imagine, Istoria comunicării,
Publicitate, Relații Publice). Răspunsul trebuie să urmărească o argumentație logică, susținută de

literatură academică și va demonstra capacitatea studentului de a înțelege concepte, de a le situa în
contextul literaturii academice actuale și de a gândi aplicat, prin apel la exemple punctuale pentru
susținerea argumentelor.
Structura răspunsului ar putea fi următoarea (fără să fie în mod obligatoriu aceasta):
1. Introducere (prezentarea contextului în care se plasează logica argumentării)
2. Prezentarea conceptelor cheie
3. Plasarea conceptelor într-un context actual, la alegere, cu explicarea posibilelor implicații
4. Concluzii.
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Baremul de evaluare este următorul:
Pertinența argumentării – 1.5 p.
Înțelegerea și explicarea corectă a conceptelor cheie – 3.5 p.
Capacitatea de contextualizare (folosirea conceptelor într-un context dat) – 2.5 p.
Stil și redactare academică – 1.5 p.
Din oficiu: 1p.
TOTAL: 10 p.
Precizări suplimentare:
Pentru promovarea examenului scris, nota minimă este 5 (cinci). Punctul din oficiu este inclus.
Pentru promovarea examenului de licență, nota minimă finală (media obținută la proba scrisă și la
susținerea lucrării de licență) este 6 (șase).
În cazul nepromovării examenului de licență, susținerea unui nou examen presupune reluarea
ambelor probe. Prin urmare, promovarea unei singure probe a examenului de licență nu se ia în
considerare pentru sesiunile următoare.

