Specializare Cadrul didactic

Disciplina

CEM1

Buga Moraru
Madalina

Publicitate/ Advertising

CEM1

Galan Andrei
Alexandru
Popa Livia

Organizare evenimente/
Events management
Limba engleză pentru
comunicare/ English for
communication Advanced
Psihosociologia comunicarii/
Social psychology of
communication
Introducere în comunicarea
audio-video/ Introduction to
audio-video communication
Istoria Comunicării/ History
of communication. Topics in
the History and Pfilosophy of
Social Sciences
Tehnica discursului public/
Public speaking

CEM1

CEM1

Stefănită Oana
Buf Diana

CEM1

Stavre Ion

CEM1

Tudorie George

CEM1

Carlan Alexandru

Tipul
Ziua
examenului
de semestru Luni

Data

Modalitate de evaluare

6-Jun-2022

Studentii vor fi prezenti pe platforma Zoom,
orele 9.00-11.00, 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 si trimise la adresa
madalina.moraru@comunicare.ro. Pe durata
examenului, studentii vor avea camera video
deschisă.
Predare proiect final pe adresa
andrei.galan@comunicare.ro
De scris trei eseuri. Temele se solicita
profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro
Test grila. Studentii vor primi link pentru
rezolvarea testului, ora 10.00

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

de semestru

Marti

14-Jun-2022

de semestru

Vineri

17-Jun-2022

de semestru

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

Examen pe platforma Zoom, ora 10.00.
Conditia obligatorie pentru ca un student sa
fie acceptat in cadrul acestui examen este ca
sa aiba functionala CAMERA VIDEO
Miercuri 22-Jun-2022, Predare referat proiect prin google classroom
si Joi
23-Jun-2022 pana pe 9 iunie. Sustinere referat, examen
oral, prin Webex.

CEM2

Boboc Roxana
Varvara

Comportamentul
de semestru
consumatorului în context
digital/ Consumer behavior in
the digital context

Luni

6-Jun-2022

CEM2

Bonghez Simona,
Enache Marina
Ionescu Laura

Management de proiect/
Project management
Digital writing/ Digital
writing

de semestru

Marti

7-Jun-2022

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

CEM2

Abraham Florin,
Toader Florenta

Miercuri 15-Jun-2022

CEM2

Nastasiu Catalina

*Social media și participare de semestru
civică/ Social media and civic
participation
*Etica în comunicare/ Digital de semestru
literacy

CEM2

Cheregi Bianca

*Semiotică în noile media/
Semiotics in the new media

Joi

CEM2

de semestru

Joi

16-Jun-2022

Examinarea va fi în același mod ca în
syllabus, examen pe platforma Google
Classroom cu pondere de 20% din nota finală
și predarea proiectului în format electronic pe
adresa: roxanavarvara.boboc@comunicare.ro, înainte de
intrarea în examen.
Activităti de seminar (50%) si proiect de
echipă (50%)
Studentii vor fi prezenti pe platforma Zoom,
orele 10.00-12.00, la linkul cunoscut, pentru
viziona proiectele de grup. Predarea temei
individuale pana in data de 1 iunie si a temei
de grup pana in data de 10 iunie.
Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
10.00

Studentii vor primi link pentru rezolvarea
testului, ora 12.00. Trimitere răspuns până pe
16.06.2022, ora 23:59
09-Jun-2022, Examenul se va desfășura în Google
ora 16:00
Classroom (link aici: https://bit.ly/3KrWJnL),
subiectele vor fi urcate în ziua examenului.
Studenții vor avea la dispoziție două ore
pentru a rezolva două subiecte de sinteză,
fiecare subiect valorează 45p. Studenții pot
intra pe link-ul de Google Meet aferent
cursului (același link utilizat în timpul
semestrului) pentru asistență în intervalul
16:00 - 18:00.

CEM2

Cheregi Bianca

Branding prin social media/
Branding through social
media

de semestru

joi

CEM3

Crisan Camelia

de semestru

Marti

CEM3

Stanescu Dan

de semestru

Vineri

CEM3

Crisan Camelia

restanţă

Marti

7-Jun-2022

CEM3

Cismaru Diana

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

CEM3

Galan Andrei
Alexandru

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

CEM3

Galan Andrei
Alexandru

*Storytelling în media
digitale/ Digital storytelling
*Echipe în media digitale/
Working in digital media
teams
*Storytelling în media
digitale/ Digital storytelling
Relații publice în media
digitale/ Public relations in
digital media
Comunicare pe dispozitive
mobile/ Communication on
mobile devices
Practică/ Internship

23-Jun-2022, Examenul se va desfășura în Google
ora 12:00
Classroom (link aici: https://bit.ly/35jFl5u),
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. Studenții pot
intra pe link-ul de Google Meet aferent
cursului (același link utilizat în timpul
semestrului) pentru asistență în intervalul
12:00 - 14:00.
31-May-2022 Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.02
3-Jun-2022
Evaluare continua pe parcursul semestrului

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

CEM3

Ciochină Raluca

Producție și editare
multimedia/ Multimedia
production and editing

restanţă

Joi

9-Jun-2022

Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.03
Test online pe platforma
Classmarker.
Predare proiect final, document Word și
prezentarea PPT pe adresa de e-mail
andrei.galan@comunicare.ro
Studentii vor trimite pe e-mail briefurile/proiectele de echipa la adresa
andrei.galan@comunicare.ro pana la data de
08.06.2022. 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
06.06.2022.
Depunere portofoliu in Google
Drive

Daba-Buzoianu
Corina
Durach Flavia,
Bârgăoanu Alina

Comunicarea de criză/ Crisis restanţă
communication
Comunicare strategică/
de semestru
Strategic communication

Joi

9-Jun-2022

Joi

9-Jun-2022

CEM3

Botan Mădălina

Metode și tehnici de elaborare de semestru
a lucrării de absolvire/ Thesis
writing tutorial

Vineri

10-Jun-2022

Predare proiect pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

CEM3

Crisan Camelia

reexaminare Marti

14-Jun-2022

CEM3

Negrea-Busuioc
Elena
Cismaru Diana

*Storytelling în media
digitale/ Digital storytelling
Comunicare vizuală/ Visual
communication
Relații publice în media
digitale/ Public relations in
digital media
Comunicare pe dispozitive
mobile/ Communication on
mobile devices
Practică/ Internship

restanţă

14-Jun-2022

Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.04
Examen online, conform descrierii din
syllabus
Test online pe platforma
Classmarker.

CEM3
CEM3

CEM3

Marti

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

restanţă

Joi

16-Jun-2022

Vineri

17-Jun-2022

CEM3

Galan Andrei
Alexandru

CEM3

Galan Andrei
Alexandru

CEM3

Durach Flavia,
Bârgăoanu Alina

Comunicare strategică/
Strategic communication

CEM3

Botan Mădălina

Metode și tehnici de elaborare restanţă
a lucrării de absolvire/ Thesis
writing tutorial

Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
16:00
Predare subiect de examen (conform
syllabus) la adresa teme.stratcom@gmail.com

Predare proiect final, document Word și
prezentarea PPT pe adresa de e-mail
andrei.galan@comunicare.ro
Studentii vor trimite pe e-mail briefurile/proiectele de echipa la adresa
andrei.galan@comunicare.ro pana la data de
15.06.2022. 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
12.06.2022.
Predare subiect de examen (conform
syllabus) la adresa teme.stratcom@gmail.com
Predare proiect pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

CEM3
CEM3

Negrea-Busuioc
Elena
Galan Andrei
Alexandru

Comunicare vizuală/ Visual
communication
Comunicare pe dispozitive
mobile/ Communication on
mobile devices
Practică/ Internship

reexaminare Marti

reexaminare Joi

21-Jun-2022

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

CEM3

Galan Andrei
Alexandru

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

CEM3

Durach Flavia,
Bârgăoanu Alina

Comunicare strategică/
Strategic communication

CEM3

Botan Mădălina

Metode și tehnici de elaborare reexaminare Vineri
a lucrării de absolvire/ Thesis
writing tutorial

CEM3
CEM3
CEM3

Câmpean Nadina
Câmpean Nadina
Ciochină Raluca

CEM3
CEM3

Daba-Buzoianu
Corina
Stanescu Dan

CEM3

Stanescu Dan

Broadcasting
Broadcasting
Producție și editare
multimedia/ Multimedia
production and editing
Comunicarea de criză/ Crisis
communication
*Echipe în media digitale/
Working in digital media
teams
*Echipe în media digitale/
Working in digital media
teams

23-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus
Predare proiect final, document Word și
prezentarea PPT pe adresa de e-mail
andrei.galan@comunicare.ro
Studentii vor trimite pe e-mail briefurile/proiectele de echipa la adresa
andrei.galan@comunicare.ro pana la data de
22.06.2022. 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
20.06.2022.
Predare subiect de examen (conform
syllabus) la adresa teme.stratcom@gmail.com

24-Jun-2022

Predare proiect pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

restanţă
reexaminare
reexaminare Joi

la cerere
la cerere
la cerere

la cerere
la cerere
la cerere

reexaminare Marti

21-Jun-2022

restanţă

la cerere

Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
15:00
la cerere

reexaminare

la cerere

la cerere

Structuri narative în audio
vizual
Marketing în audio-vizual

de semestru

Luni

6-Jun-2022

de semestru

Marti

7-Jun-2022

David George

Managementul comunicării
de criză

de semestru

Joi

9-Jun-2022

Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa; geoge.david@comunicare.ro

MAV1

Ivan Loredana,
Frunzaru Valeriu,

Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MAV1

Bejan Sorin

Tehnici de realizare a
emisiunilor radio

de semestru

Miercuri 15-Jun-2022

MAV2

Botan Mădălina

Metode şi tehnici de elaborare de semestru
a lucrării de absolvire

Joi

Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai 2022 pe adresa:
loredana.ivan@comuicare.ro
Predare proiect final pe adresa:
bejan_sorin_press@yahoo.com si colocviu
online. Link-ul se va afisa pe
platforma resurse.snspa.ro a discipinei, ora
18.00. Studentii solicita informatii pe adresa:
bejan_sorin_press@yahoo.com
Predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

MAV2

Guţu Dorina

Practica

de semestru

Sambata 4-Jun-2022

MAV2

Chelu Sebastian

Tehnici de editare digitală a
imaginii

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MAV2

Enache Radu

Analiza imaginii

restanţă

Marti

7-Jun-2022

MAV2

Leovaridis Cristina

Inovare în industriile creative de semestru

Marti

7-Jun-2022

MAV2

Ilie-Prica Monica

Productie de televiziune

MAV1

Berechet Andreea

MAV1

Gavra Diana

MAV1

restanţă

2-Jun-2022

Miercuri 8-Jun-2022

Predare proiect pe adresa:
andreea.berechet@gmail.com
Examen online pe Google Forms, ora 18.00

Predare dosar pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Trimite o productie audio-video a unui clip de
promovare pe adresa:
sebastian.chelu@comunicare.ro
Trimite proiect pe adresa:
radu.enache@comunicare.ro
Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
Proiectul individual se trimit pe adresa:
monica.ilie-prica@comunicare.ro

MAV2

Botan Mădălina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Discursul informaţional în
radio şi televiziune
Practica

restanţă

Joi

9-Jun-2022

Predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

MAV2

Ilie-Prica Monica

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

restanţă

Sambata 11-Jun-2022

Chelu Sebastian

Tehnici de editare digitală a
imaginii

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MAV2

Enache Radu

Analiza imaginii

reexaminare Marti

14-Jun-2022

MAV2

Leovaridis Cristina

Inovare în industriile creative restanţă

MAV2

Ilie-Prica Monica

Productie de televiziune

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

MAV2

Botan Mădălina

reexaminare Joi

16-Jun-2022

MAV2

Guţu Dorina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica

Proiectul individual se trimit pe adresa:
monica.ilie-prica@comunicare.ro
Predare dosar pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii si trimit o
productie audio-video a unui clip de
promovare pe adresa:
sebastian.chelu@comunicare.ro
Trimite proiect pe adresa:
radu.enache@comunicare.ro
Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
Proiectul individual se trimit pe adresa:
monica.ilie-prica@comunicare.ro
Predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

MAV2

Guţu Dorina

MAV2

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

MAV2

Ilie-Prica Monica

17-Jun-2022

MAV2

Leovaridis Cristina

Discursul informaţional în
restanţă
Vineri
radio şi televiziune
Inovare în industriile creative reexaminare Marti

MAV2

Ilie-Prica Monica

reexaminare Vineri

24-Jun-2022

MAV2

Chelu Sebastian

reexaminare

la cerere

MAV2
MAV2

Stavre Ion
Stavre Ion

Discursul informaţional în
radio şi televiziune
Tehnici de editare digitală a
imaginii
Emisiunea radio-tv
Emisiunea radio-tv

Predare dosar pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Proiectul individual se trimit pe adresa:
monica.ilie-prica@comunicare.ro
Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
Proiectul individual se trimit pe adresa:
monica.ilie-prica@comunicare.ro
la cerere

reexaminare
restanţă

la cerere
la cerere

la cerere
la cerere

Marti

14-Jun-2022

21-Jun-2022

MAV2
MAV2
MBMCC1

Stavre Ion
Stavre Ion
Ivan Loredana,
Frunzaru Valeriu,

Grile de programe
Grile de programe
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

reexaminare
restanţă
de semestru Vineri

la cerere
la cerere
10-Jun-2022

la cerere
la cerere
Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai 2022 pe adresa:
loredana.ivan@comuicare.ro
Proiectul se urcă în Google Classroom

MBMCC1

Mocanu Rareş

de semestru

marti

14-Jun-2022

MBMCC1

Cheregi Bianca

Brand management şi
identitate corporativă
Comportamentul
consumatorului

de semestru

Joi

MBMCC1

Cotei Monica Elena

Strategii şi tehnici de
poziţionare a brandurilor

de semestru

Marti

MBMCC2

Niculescu Cătălina

de semestru

Joi

MBMCC2

Crişan Camelia

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MBMCC2
MBMCC2

Mocanu Rareş
Leovaridis Cristina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Formarea profesională şi
trainingul
Brandul de angajator
Practică

09-Jun-2022, Examenul se va desfășura în Google
ora 18:00
Classroom (link aici: https://bit.ly/3v5svCD),
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. Studenții pot
intra pe link-ul de Google Meet aferent
cursului (același link utilizat în timpul
semestrului) pentru asistență în intervalul
18:00 - 20:00.
Prin Google Forms - linkul va fi transmis
7-Jun-2022, studentilor prin Zoom, la data si ora
ora 18.30
examenului si inchis ca acces la termenul de
timp limita comunicat.
2-Jun-2022
Predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
catalina.niculescu@comunicare.ro

restanţă
de semestru

Luni
Marti

6-Jun-2022
7-Jun-2022

Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
predare proiect pe grup
Predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59

MBMCC2

Zbuchea Alexandra

Branding prin social media

restanţă

marti

7-Jun-2022

Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: alexandra.zbuchea@comunicare.ro

MBMCC2

Niculescu Cătălina

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

Predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
catalina.niculescu@comunicare.ro

MBMCC2
MBMCC2

Bonghez Simona
Stănescu Dan

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Managementul proiectelor
Consiliere organizaţională

de semestru
restanţă

Joi
Vineri

9-Jun-2022
10-Jun-2022

MBMCC2

Crişan Camelia

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MBMCC2

Leovaridis Cristina

Formarea profesională şi
trainingul
Practică

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MBMCC2
MBMCC2

Mocanu Rareş
Zbuchea Alexandra

Brandul de angajator
Branding prin social media

reexaminare marti
reexaminare marti

14-Jun-2022
14-Jun-2022

Testare cunostinte (întrebări situationale)
Predare eseu pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro
Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
Predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
predare proiect pe grup
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: alexandra.zbuchea@comunicare.ro

MBMCC2

Cismaru Diana,
Ciochină Raluca

Comunicare internă

restanţă

MBMCC2

Niculescu Cătălina

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

MBMCC2
MBMCC2

Bonghez Simona
Stănescu Dan

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Managementul proiectelor
Consiliere organizaţională

restanţă
Joi
reexaminare Vineri

16-Jun-2022
17-Jun-2022

MBMCC2

Crişan Camelia

reexaminare Marti

21-Jun-2022

MBMCC2

Leovaridis Cristina

Formarea profesională şi
trainingul
Practică

reexaminare Marti

21-Jun-2022

MBMCC2

Bonghez Simona

Managementul proiectelor

reexaminare

la cerere

Miercuri 15-Jun-2022

Test online prin platforma Class marker.
Restantierii solicita detalii pe adresa:
diana.cismaru@comunicare.ro
Predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
catalina.niculescu@comunicare.ro
Predare proiect (50%) si test grilă (50%)
Predare eseu pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro
Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
Predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
la cerere

MCA1

Cismaru Diana,
Comunicare internă
Ciochină Raluca
Brătianu Constantin Management strategic

MCA1

Stan Sergiu

MCA1

MBMCC2

reexaminare
de semestru

la cerere
Luni

6-Jun-2022

Conform Syllabus, proiectul final -studiul de
caz se trimite pe email, pe adresa:
constantin.bratianu@gmail.com
Miercuri 8-Jun-2022
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Vineri
10-Jun-2022 Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai pe adresa:
valeriu.frunzaru@comuicare.ro
Joi
16-Jun-2022 Tema academica se incarca pe platforma
Google Drive.
Marti
31-May-2022 Examen online pe platforma Google
Classroom
Marti
31-May-2022 Predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
catalina.niculescu@comunicare.ro
Joi
2-Jun-2022
Predare proiect conform cerintelor pe adresa:
mirela.pirvan@comunicare.ro
Luni
Marti

6-Jun-2022
7-Jun-2022

7-Jun-2022

de semestru

Frunzaru Valeriu,
Ivan Loredana

Managementul riscului şi
fezabilitatea afacerilor
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

MCA1

Treapat Laurenţiu

Finanţarea afacerilor

de semestru

MCA2

Borţun Dumitru

de semestru

MCA2

Niculescu Cătălina

Responsabilitate socială
corporativă
Practică

MCA2

Pîrvan Mirela

MCA2
MCA2

Mocanu Rareş
Cicei Cătălina

MCA2

Zbuchea Alexandra, Tehnici de promovare în
Buzatu Alina
afaceri

restanţă

marti

MCA2

Borţun Dumitru

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

MCA2

Niculescu Cătălina

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

de semestru

de semestru

Metode şi tehnici de
de semestru
elaborarea a lucrării de
absolvire
Brandul de angajator
restanţă
Managementul organizaţiilor restanţă

Responsabilitate socială
corporativă
Practică

la cerere

predare proiect pe grup
Se incarca aplicatia de seminar si eseul final
in Google Classroom-ul disciplinei pana la
ora 23.59
Restantierii solicită informatii pe adresa
catalina.cicei@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: alexandra.zbuchea@comunicare.ro
Examen online pe platforma Google
Classroom
Predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
catalina.niculescu@comunicare.ro

Managementul proiectelor
de semestru Joi
Metode şi tehnici de
restanţă
Joi
elaborarea a lucrării de
absolvire
Managementul organizaţiilor reexaminare Marti

9-Jun-2022
9-Jun-2022

Testare cunostinte (întrebări situationale)
Predare proiect conform cerintelor pe adresa:
mirela.pirvan@comunicare.ro

14-Jun-2022

Mocanu Rareş
Zbuchea Alexandra

Brandul de angajator
Tehnici de promovare în
afaceri

reexaminare marti
reexaminare marti

14-Jun-2022
14-Jun-2022

Se incarca aplicatia de seminar si eseul final
in Google Classroom-ul disciplinei pana la
ora 23.59
Restantierii solicită informatii pe adresa
catalina.cicei@comunicare.ro
predare proiect pe grup
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: alexandra.zbuchea@comunicare.ro

MCA2

Borţun Dumitru

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

MCA2

Niculescu Cătălina

Responsabilitate socială
corporativă
Practică

MCA2

Răceanu Andreea

Lobby

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

MCA2

Stan Sergiu

Managementul schimbării

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

MCA2
MCA2

Bonghez Simona
Pîrvan Mirela

restanţă
Joi
reexaminare Joi

MCA2

Stan Sergiu

Managementul proiectelor
Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Managementul schimbării

MCA2
MCA2

Bonghez Simona
Pîrvan Mirela

MCA2

Cicei Cătălina

MCA2
MCA2

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

16-Jun-2022
16-Jun-2022

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

Examen online pe platforma Google
Classroom
Predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
catalina.niculescu@comunicare.ro
Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
predare proiect (50%) si test grilă (50%)
Predare proiect conform cerintelor pe adresa:
mirela.pirvan@comunicare.ro
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro

MCA2

Răceanu Andreea

Lobby

reexaminare Joi

23-Jun-2022

MCA2
MCAE1

Bonghez Simona
Magdin Radu

reexaminare
de semestru Marti

la cerere
7-Jun-2022

MCAE1

Udrea Georgiana

MCAE1

Cernat Maria

MCAE1
MCAE2

Negrea-Busuioc
Elena
Oprea Denisa

MCAE2

Oprea Denisa

Managementul proiectelor
Competitie globală si
comunicare strategică/
Global Competition and
Strategic Communication
Identitate europeană.
Abordări teoretice şi
perspective empirice/
European Identity.
Theoretical Approaches and
Empirical Insights
Nation branding.
Comunicarea in contexte
internationale/ Nation
Branding. Communication in
Internati
Opinia publică în UE/ Public
Opinion in the EU
Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica /Field assignment

MCAE2

Vladu (Radu)
Loredana

Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
la cerere
predare studiu de caz pe e-mail, pe adresa:
radu.magdin@thesmartlink.org

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

Written exam, multiple choice test, google
forms, interval orar 18.00-19.00

de semestru

Joi

9-Jun-2022

Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
maria.cernat@comunicare.ro

de semestru

Marti

14-Jun-2022

de semestru

Joi

2-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus
predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

de semestru

Joi

2-Jun-2022

Marti

7-Jun-2022

Leadership şi managementul restanţă
echipei de proiect/ Leadership
& Project Team Management

predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: loredana.radu@comunicare.ro

Media europeană si sfera
publică/ Media and the
Eastern Europe
Comunicare publica in
Uniunea Europeana/ Public
Communication in the
European Union
Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica/ Field assignment

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

predare eseu pe adresa:
dan.luca@euractiv.com

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro
Predare proiect Modul 1 la adresa
nicoleta.corbu@comunicare.ro; Predare
proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: loredana.radu@comunicare.ro

MCAE2

Luca Dan

MCAE2

Negrea-Busuioc
Elena

MCAE2

Oprea Denisa

MCAE2

Oprea Denisa

MCAE2

Ivan Loredana,
Corbu Nicoleta

Metode şi tehnici de
restanţă
cercetare/ Research Methods
and Techniques

MCAE2

Vladu (Radu)
Loredana

Leadership şi managementul reexaminare Marti
echipei de proiect/ Leadership
& Project Team Management

MCAE2

Negrea-Busuioc
Elena

MCAE2

Oprea Denisa

MCAE2

Oprea Denisa

Comunicare publica in
Uniunea Europeana/ Public
Communication in the
European Union
Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica /Field assignment

restanţă

Joi

9-Jun-2022

14-Jun-2022

Miercuri 15-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

predare proiect conform cerintelor, pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

predare dosar conform cerintelor, pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

MCAE2

Răceanu Andreea,
Pricopie Remus

Lobby si PR în UE/
European lobbying and PR
Practice

MCAE2

Ivan Loredana,
Corbu Nicoleta

Metode şi tehnici de
reexaminare Joi
cercetare/ Research Methods
and Techniques

16-Jun-2022

MCAE2

Răceanu Andreea,
Pricopie Remus

Lobby si PR în UE/
European lobbying and PR
Practice

restanţă

23-Jun-2022

MCAE2

Drăgan Gabriela,
Popescu MariaFloriana

restanţă

la cerere

MCAE2

Drăgan Gabriela,
Popescu MariaFloriana

reexaminare

la cerere

la cerere

MCAE2

Luca Dan

reexaminare

la cerere

la cerere

MCAE2

Negrea-Busuioc
Elena

Introducere în guvernarea
economică a UE/
Introduction to EU Economic
Governance
Introducere în guvernarea
economică a UE/
Introduction to EU Economic
Governance
Media europeană si sfera
publică/ Media and the
Eastern Europe
Comunicare publica in
Uniunea Europeana/ Public
Communication in the
European Union

Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
Predare proiect Modul 1 la adresa
nicoleta.corbu@comunicare.ro; Predare
proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro
Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
la cerere

reexaminare

la cerere

la cerere

de semestru

Miercuri 15-Jun-2022

Joi

MCAE2

Răceanu Andreea,
Pricopie Remus

reexaminare

Ciocea Mălina

Lobby si PR în UE/
European lobbying and PR
Practice
Psihosociologia publicităţii/
Social Psychology of
Advertising
Competitie globală si
comunicare strategică/
Global Competition and
Strategic Communication
Relaţii publice / Public
Relations
Teoria argumentării/
Argumentation Theory
Practica/ Field Assigment

MCPE1

Duduciuc Alina,
Bahnă Monica,

MCPE1

Magdin Radu

MCPE1
MCPE1

Toader Florenta,
Pricopie Remus
Cârlan Alexandru

MCPE2
MCPE2

Ciocea Mălina

MCPE2

Toader Florenta

MCPE2

la cerere

la cerere

de semestru

Luni

30-May-2022 Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
monica.bahna@yahoo.ro si sustinerea orală a
proiectului pe Google Classroom
7-Jun-2022
predare studiu de caz pe e-mail, pe adresa:
radu.magdin@thesmartlink.org

de semestru

Marti

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

de semestru

Marti

21-Jun-2022

de semestru

Luni

Practica/ Field Assigment

restanţă

Luni

de semestru

Joi

Petre Dan

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Publicitate II/ Advertising II

23-May-2022 predare dosar pe e-mail, pe adresa:
malina.ciocea@comunicare.ro
30-May-2022 predare dosar pe e-mail, pe adresa:
malina.ciocea@comunicare.ro
2-Jun-2022
predare proiect pe e-mail, pe adresa:
florenta.toader@comunicare.ro

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MCPE2

Mucenic Ioana

Publicitate I/ Advertising I

restanţă

Marti

7-Jun-2022

MCPE2

Negrea-Busuioc
Elena

Marti

7-Jun-2022

MCPE2

Oprea Denisa

Metafore vizuale în
de semestru
publicitate/ Visual in
Advertising
Teoria comunicării/ Theory of restanţă
Communication

Marti

7-Jun-2022

predare proiect pe e-mail, pe adresa:
florenta.toader@comunicare.ro
Predare referat proiect prin google classroom

predare proiect/campanie de publicitate in
format electronic (fisier ppt sau pdf) la adresa
dan.petre@ddresearch.ro
Predare proiect individual pe adresa:
ioanamariamucenic@gmail.com. Urmariti
anunturile de pe platforma resurse.snspa.ro
Examen online, conform descrierii din
syllabus
Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
teoretic pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

MCPE2

Boboc Roxana
Varvara

Marketing si branding/
Marketing and Branding

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

MCPE2

Ciocea Mălina,
Cârlan Alexandru

Cultură şi comunicare/
Culture and Communication

restanţă

Joi

9-Jun-2022

MCPE2

Toader Florenta

restanţă

Joi

9-Jun-2022

MCPE2

Negrea-Busuioc
Elena

restanţă

Marti

14-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus

MCPE2

Oprea Denisa

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Metafore vizuale în
publicitate/ Visual in
Advertising
Teoria comunicării/ Theory
of Communication

reexaminare Marti

14-Jun-2022

MCPE2

Petre Dan

Publicitate II/ Advertising II

restanţă

14-Jun-2022

MCPE2

Toader Florenta

reexaminare Joi

16-Jun-2022

MCPE2

Negrea-Busuioc
Elena

reexaminare Marti

21-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus

MCPE2

Boboc Roxana
Varvara
Ciocea Mălina
Ciocea Mălina,
Cârlan Alexandru

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Metafore vizuale în
publicitate/ Visual in
Advertising
Marketing şi branding/
Marketing and Branding
Practica/ Field Assigment
Cultură şi comunicare/
Culture and Communication

Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
teoretic pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro
predare proiect/campanie de publicitate in
format electronic (fisier ppt sau pdf) la adresa
dan.petre@ddresearch.ro
predare proiect pe e-mail, pe adresa:
florenta.toader@comunicare.ro

reexaminare

la cerere

la cerere

reexaminare
reexaminare

la cerere
la cerere

la cerere
la cerere

Mucenic Ioana

Publicitate I/ Advertising I

reexaminare

la cerere

la cerere

MCPE2
MCPE2

MCPE2

Marti

Studiul de caz & temele individuale vor fi
trimise pe email, pe adresa: roxanavarvara.boboc@comunicare.ro, pana la ora
18:00.
Examen scris: tema de examen este data de
profesor si rezolvata de student pe e-mail in
24 de ore. Studiul de caz se trimite pe email:
malina.ciocea@comunicare.ro si
alex.carlan@comuncare.ro.
predare proiect pe e-mail, pe adresa:
florenta.toader@comunicare.ro

MCPE2
MCRP 1

Petre Dan
Lucaci Claudiu

Publicitate II/ Advertising II
Strategii de relații publice în
mediul global

reexaminare
de semestru Marti

MCRP1

Georgiu Grigore

Comunicare interculturală

de semestru

MCRP1

Cismaru Diana,
Ciochină Raluca
Ivan Loredana,
Frunzaru Valeriu,

Relaţii publice în mediul
online
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

de semestru

la cerere
Examinarea va fi in acelasi mod ca in
syllabus, prin predarea proiectelor in format
electronic pe adresa
claudiu_lucaci@yahoo.co
Marti
31-May-2022 Lucrare scrisă din tematica disciplinei şi din
bibliografia obligatorie. Examenul va începe
pe data de 30 mai 2022 ora 8.00, când
subiectele vor fi postate pe platforma
resurse.snspa.ro, iar studenţii vor trimite
lucrările pe adresa:
grigore.georgiu@comunicare.ro până la ora
24
Miercuri 8-Jun-2022
Test online prin platforma Class marker

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MCRP1

Răceanu Andreea,
Pricopie Remus

Relaţii publice

de semestru

MCRP2

Borţun Dumitru

Analiza discursului public

restanţă

MCRP2

Abraham Florin

de semestru

MCRP2

Ciochină Raluca

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practică

Vineri

3-Jun-2022

MCRP1

de semestru

la cerere
7-Jun-2022

Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai 2022 pe adresa:
loredana.ivan@comuicare.ro
Miercuri 15-Jun-2022 Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
Marti
31-May-2022 Restantierii solicita detalii pe adresa:
dbortun@comunicare.ro
Joi
2-Jun-2022
Predare proiect pe adresa:
florin.abraham@comunicare.ro
Predar dosar pe adresa:
raluca.ciochina@comunicare.ro

restanţă

MCRP2

Duduciuc Alina,
Bahnă Monica

Comunicare în domeniul
sănătătii

MCRP2

David George

MCRP2

Abraham Florin

MCRP2

Borţun Dumitru

Tehnici de redactare şi editare de semestru Marti
7-Jun-2022
în relaţii publice
Metode şi tehnici de
restanţă
Miercuri 8-Jun-2022
elaborarea a lucrării de
absolvire
Analiza discursului public
reexaminare Miercuri 8-Jun-2022

MCRP2

David George

Managementul comunicării
de criză

de semestru

Joi

9-Jun-2022

MCRP2

Ciochină Raluca

Practică

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

MCRP2

Chelu Sebastian

Jurnalism multimedia

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MCRP2

David George

Marti

14-Jun-2022

MCRP2

Răceanu Andreea

Tehnici de redactare şi editare restanţă
în relaţii publice
Lobby
restanţă

MCRP2

Abraham Florin

MCRP2

David George

MCRP2

David George

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Managementul comunicării
de criză

Luni

6-Jun-2022

Miercuri 15-Jun-2022

Proiect (strategie de comunicare) încărcat pe
Google Classroom până la data examenului
Studiu de caz trimis pe adresa;
geoge.david@comunicare.ro
Predare proiect pe adresa:
florin.abraham@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii pe adresa:
dbortun@comunicare.ro
Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa; geoge.david@comunicare.ro
Predar dosar pe adresa:
raluca.ciochina@comunicare.ro
Trimite proiect la adresa:
sebastian.chelu@comunicare.ro
Studiu de caz trimis pe adresa;
geoge.david@comunicare.ro
Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
Predare proiect pe adresa:
florin.abraham@comunicare.ro

reexaminare Joi

16-Jun-2022

restanţă

16-Jun-2022

Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa; geoge.david@comunicare.ro

21-Jun-2022

Studiu de caz trimis pe adresa;
geoge.david@comunicare.ro

Joi

Tehnici de redactare şi editare reexaminare Marti
în relaţii publice

MCRP2

David George

Managementul comunicării
de criză

reexaminare Joi

23-Jun-2022

Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa; geoge.david@comunicare.ro

MCRP2

Răceanu Andreea

Lobby

reexaminare Joi

23-Jun-2022

MCRP2
MCRP2
MCRP2

Jurnalism multimedia
Practică
Comunicare în domeniul
sănătătii
Managementul evenimentelor

reexaminare
reexaminare
reexaminare

la cerere
la cerere
la cerere

MCRP2

Chelu Sebastian
Ciochină Raluca
Duduciuc Alina,
Bahnă Monica
Nitis Mădălin

Incarcare proiect si raspuns la subiect postat
pe Google Class in ziua examenului.
Restantierii trimit e-mail pe adresa
andreea.raceanu@comunicare.ro, menționând
adresa instituțională pentru adăugare în
grupul Google Class (dacă nu sunteți deja
acolo)
la cerere
la cerere
la cerere

restanţă

la cerere

la cerere

MCRP2

Nitis Mădălin

Managementul evenimentelor reexaminare

la cerere

la cerere

MLCP1

Abraham Florin

de semestru

MLCP1

Frunzaru Valeriu,
Ivan Loredana

Comunicare instituţională în
UE
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

MLCP1

Fitzek Sebastian

Leadership politic

de semestru

MLCP1

Fitzek Sebastian

de semestru

MLCP2

Bira Monica

MLCP2

Borţun Dumitru

Patologii şi psihopatologii
politice
Măsurarea în comunicare și
relații publice
Analiza discursului public

de semestru

de semestru
restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

Colocviu în Sala 107, sediul SNSPA, ora
16.00
Vineri
10-Jun-2022 Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai pe adresa:
valeriu.frunzaru@comuicare.ro
Marti
14-Jun-2022 Predare proiect final pe e-mail, pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Joi
16-Jun-2022 Predare proiect final pe e-mail, pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Miercuri 25-May-2022 Sustinere si predare proiect final pe platforma
Zoom.
Marti
31-May-2022 Restantierii solicita detalii pe adresa:
dbortun@comunicare.ro

MLCP2

Guţu Dorina

de semestru

Sambata 4-Jun-2022

Predare proiect pe adresa:
dgutu@comunicare.ro

Guţu Dorina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practică

MLCP2

de semestru

Sambata 4-Jun-2022

MLCP2

Delicote Radu

Sociologie politică

restanţă

Marti

7-Jun-2022

MLCP2

Enache Radu

Analiza imaginii

restanţă

Marti

7-Jun-2022

MLCP2

Bira Monica

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

MLCP2

Borţun Dumitru

Măsurarea în comunicare și
relații publice
Analiza discursului public

MLCP2

David George

Managementul comunicării
de criză

de semestru

Joi

9-Jun-2022

Predare dosar pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Predare proiect pe adresa:
radu.delicote@gmail.com
Trimite proiect pe adresa:
radu.enache@comunicare.ro
Trimitere portofoliu individual prin e-mail:
monica.bira@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii pe adresa:
dbortun@comunicare.ro
Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa; geoge.david@comunicare.ro

MLCP2

Zeru Florin

Tehnici de redactare a
discursului politic

restanţă

joi

9-Jun-2022

MLCP2

Guţu Dorina

restanţă

Sambata 11-Jun-2022

MLCP2

Guţu Dorina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practică

restanţă

Sambata 11-Jun-2022

MLCP2

Enache Radu

Analiza imaginii

reexaminare Marti

MLCP2

Bira Monica

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

MLCP2

David George

Măsurarea în comunicare și
relații publice
Managementul comunicării
de criză

Joi

16-Jun-2022

MLCP2

Zeru Florin

Tehnici de redactare a
discursului politic

reexaminare joi

16-Jun-2022

reexaminare Miercuri 8-Jun-2022

restanţă

14-Jun-2022

Studentii aflati în situatia de restantă sau
reexaminare sunt rugati să solicite detalii pe
adresa: florin.zeru@comunicare.ro
Predare proiect pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Predare dosar pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Trimite proiect pe adresa:
radu.enache@comunicare.ro
Trimitere portofoliu individual prin e-mail:
monica.bira@comunicare.ro
Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa;
george.david@comunicare.ro
Studentii aflati în situatia de restantă sau
reexaminare sunt rugati să solicite detalii pe
adresa: florin.zeru@comunicare.ro

MLCP2

Guţu Dorina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practică

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

Predare proiect pe adresa:
dgutu@comunicare.ro

MLCP2

Guţu Dorina

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

David George

Managementul comunicării
de criză

reexaminare Joi

23-Jun-2022

predare dosar pe adresa:
dgutu@comunicare.ro
Examen online prezentarea unui studiu de caz
trimis pe adresa; geoge.david@comunicare.ro

MLCP2

MLCP2
MPE1

Delicote Radu
Bonghez Simona,
Vladu Loredana

la cerere
6-Jun-2022

la cerere
Prezentare echipă (40%) + notă seminar
(30%) + prezentare indiviuală (30%)

MPE1

Vladu Loredana,
Durach Flavia

Sociologie politică
reexaminare
Abilități de prezentare pentru de semestru Luni
manageri de proiect
(Presentation Skills for
Project Managers)
Managementul proiectelor II/ de semestru Marti
Projects Management II

7-Jun-2022

MPE1

Abaza Bogdan

Aplicatii informatice pentru
managementul proiectelor/
Project Management
Software

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MPE1

Racoceanu Cristina

Management strategic/
Strategic Management

de semestru

Marti

14-Jun-2022

Studentii vor sustine un test online în Google
forms, ora 18.00. Pentru a primi link-ul către
test, se vor loga la ora indicată în camera de
Zoom folosită în mod regulat pentru cursul
Project management II (acelasi link precum în
timpul semestrului). Pentru eventuale
neclarităti, email
către flavia.durach@comunicare.ro.
Evaluarea proiectului pe ZOOM, ora 17.00 exigentele si metodologia de evaluare au fost
comunicate, procedura de organizare a
sesiunii ZOOM va fi anuntată pe
resurse.snspa.ro.
Predare lucrare elaborata conform cerintelor,
pe adresa cristina.racoceanu@comunicare.ro
(cerintele vor fi incarcate pe platforma
resurse.snspa.ro in data de 12.06.2022)

MPE2

Lonean Irina

MPE2

Răileanu Radu,
Negrea-Busuioc
Elena,
Curaj Adrian,
Popescu Mircea

MPE2

MPE2

Stan Sergiu

MPE2

Suciu Dan

MPE2

Ivan Loredana,
Nicoleta Corbu

MPE2

Şerban Costin

MPE2

Lonean Irina

MPE2

Răileanu Radu,
Negrea-Busuioc
Elena,

Monitorizare si indicatori de
performanta/ Project
monitoring and performance
indicators
Practica/ Field assignment

restanţă

Vineri

3-Jun-2022

Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
pe adresa: irina.lonean@comunicare.ro

de semestru

Vineri

3-Jun-2022

Predare dosar pe e-mail, pe adresa:
teme.masterat.mp@gmail.com

Pregatirea şi implementarea
proiectelor de cercetare/
Design and implementation of
research projects
Evaluarea şi auditul
proiectelor (Evaluation and
auditing techniques in
projects)
Metodologii Agile de
management de proiect/ Agile
Project Management
Metode şi tehnici de
cercetare/ Research methods
and technique

restanţă

Marti

7-Jun-2022

Restantierii solitita detalii si trimit proiectul
final pe adresa: incubusconsult@yahoo.com.
Examen pe platforma Zoom

de semestru

Marti

7-Jun-2022

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

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

Trimite eseu pe adresa:
dan.suciu@comunicare.ro

restanţă

Joi

9-Jun-2022

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Monitorizare si indicatori de
performanta/ Project
monitoring and performance
indicators
Practica / Field assignment

de semestru

Joi

9-Jun-2022

Predare proiect Modul 1 la adresa
nicoleta.corbu@comunicare.ro; Predare
proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
costin.serban@comunicare.ro

reexaminare Vineri

10-Jun-2022

Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
pe adresa: irina.lonean@comunicare.ro

restanţă

10-Jun-2022

Predare dosar pe e-mail, pe adresa:
teme.masterat.mp@gmail.com

Vineri

MPE2

Curaj Adrian,
Popescu Mircea

MPE2

Stan Sergiu

MPE2

Stan Sergiu

MPE2

Suciu Dan

MPE2

Ivan Loredana,
Nicoleta Corbu

MPE2

Şerban Costin

MPE2

MPE2

Răileanu Radu,
Negrea-Busuioc
Elena,
Stan Sergiu

MPE2

Stan Sergiu

MPE2

Suciu Dan

Pregatirea şi implementarea
proiectelor de cercetare/
Design and implementation
of
research projects
Evaluarea şi auditul
proiectelor (Evaluation and
auditing techniques in
projects)
Managementul riscului/ Risk
management
Metodologii Agile de
management de proiect/ Agile
Project Management
Metode şi tehnici de
cercetare/ Research methods
and technique

reexaminare Marti

14-Jun-2022

Restantierii solitita detalii si trimit proiectul
final pe adresa: incubusconsult@yahoo.com.
Examen pe platforma Zoom

restanţă

Marti

14-Jun-2022

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

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Trimite eseu pe adresa:
dan.suciu@comunicare.ro

reexaminare Joi

16-Jun-2022

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica/ Field assignment

restanţă

16-Jun-2022

Joi

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

Managementul riscului/ Risk reexaminare Marti
21-Jun-2022
management
Evaluarea şi auditul
reexaminare Marti
21-Jun-2022
proiectelor (Evaluation and
auditing techniques in
projects)
Metodologii Agile de
reexaminare Miercuri 22-Jun-2022
management de proiect/ Agile
Project Management

Predare proiect Modul 1 la adresa
nicoleta.corbu@comunicare.ro; Predare
proiect Modul 2 la adresa
loredana.ivan@comunicare.ro
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
costin.serban@comunicare.ro
Predare dosar pe e-mail, pe adresa:
teme.masterat.mp@gmail.com
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro

Trimite eseu pe adresa:
dan.suciu@comunicare.ro

MPE2

Şerban Costin

reexaminare Joi

23-Jun-2022

Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
costin.serban@comunicare.ro

Racoceanu Cristina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Management strategic

MPI1

de semestru

Luni

6-Jun-2022

Predare lucrare elaborata conform cerintelor,
pe adresa cristina.racoceanu@comunicare.ro
(cerintele vor fi incarcate pe platforma
resurse.snspa.ro in data de 04.06.2022)

MPI1

Bonghez Simona

Managementul proiectelor II

de semestru

Marti

7-Jun-2022

MPI1

Ivan Loredana,
Frunzaru Valeriu,

Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MPI1

Opran Constantin

Analiza financiară a
proiectelor

de semestru

Miercuri 15-Jun-2022

MPI2

Pîrvan Mirela

de semestru

Joi

2-Jun-2022

MPI2

Lonean Irina

restanţă

Vineri

3-Jun-2022

MPI2

Curaj Adrian,
Popescu Mircea

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Monitorizare si indicatori de
performanta
Pregătirea şi implementarea
proiectelor de cercetare

Predare eseu reflectiv pe adresa:
simona.bonghez@comunicare.ro, pana in data
de 31.05.2022. Sustinere evaluare proiect de
semestru, in data de 7.06.2022, ora 18.00,
sala 307, face2face la facultate.
Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai 2022 pe adresa:
loredana.ivan@comuicare.ro
Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;
Predare proiect conform cerintelor pe adresa:
mirela.pirvan@comunicare.ro

restanţă

Marti

7-Jun-2022

Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
pe adresa: irina.lonean@comunicare.ro
Restantierii solitita detalii si trimit proiectul
final pe adresa: incubusconsult@yahoo.com.
Examen pe platforma Zoom

Evaluarea şi auditul
proiectelor
Metodologii Agile de
management de proiect
Practică

de semestru

Marti

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

de semestru

Joi

9-Jun-2022

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Aplicaţii informatice pentru
managementul proiectelor

restanţă

Joi

9-Jun-2022

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

Monitorizare si indicatori de
performanta
Pregătirea şi implementarea
proiectelor de cercetare

reexaminare Vineri

10-Jun-2022

reexaminare Marti

14-Jun-2022

Evaluarea şi auditul
proiectelor
Aplicaţii informatice pentru
managementul proiectelor

restanţă

14-Jun-2022

Stan Sergiu

Managementul riscului

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

MPI2

Suciu Dan

restanţă

Miercuri 15-Jun-2022

MPI2

Durach Flavia

Metodologii Agile de
management de proiect
Practică

restanţă

Joi

MPI2

Stan Sergiu

MPI2

Suciu Dan

MPI2

Durach Flavia

MPI2

Pîrvan Mirela

MPI2

Abaza Bogdan

MPI2

Lonean Irina

MPI2

Curaj Adrian,
Popescu Mircea

MPI2

Stan Sergiu

MPI2

Abaza Bogdan

MPI2

Marti

7-Jun-2022

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

16-Jun-2022

Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Trimite eseu pe adresa:
dan.suciu@comunicare.ro
Predare dosar pe adresa:
practica.proiecte@gmail.com
Predare proiect conform cerintelor pe adresa:
mirela.pirvan@comunicare.ro
Evaluarea proiectului pe ZOOM, ora 17.00 exigentele si metodologia de evaluare au fost
comunicate, procedura de organizare a
sesiunii ZOOM va fi anuntată pe
resurse.snspa.ro.
Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
pe adresa: irina.lonean@comunicare.ro
Restantierii solitita detalii si trimit proiectul
final pe adresa: incubusconsult@yahoo.com.
Examen pe platforma Zoom
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Evaluarea proiectului pe ZOOM, ora 17.00 exigentele si metodologia de evaluare au fost
comunicate, procedura de organizare a
sesiunii ZOOM va fi anuntată pe
resurse.snspa.ro.
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Trimite eseu pe adresa:
dan.suciu@comunicare.ro
Predare dosar pe adresa:
practica.proiecte@gmail.com

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Evaluarea şi auditul
proiectelor
Managementul riscului

reexaminare Joi

16-Jun-2022

Predare proiect conform cerintelor pe adresa:
mirela.pirvan@comunicare.ro

reexaminare Marti

21-Jun-2022

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

Durach Flavia

Metodologii Agile de
management de proiect
Practică

reexaminare Joi

23-Jun-2022

MPR1

Blasius Afrodita

Client service în publicitate

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MPR1

Mătăşel Răzvan

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

MPR1

Ciochină Raluca

de semestru

Joi

9-Jun-2022

MPR1

Frunzaru Valeriu

Strategie. Planificarea
campaniei de publicitate
Strategii de promovare în EBusiness
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Predare proiect pe e-mail, pe adresa:
sergiu.stan@comunicare.ro
Trimite eseu pe adresa:
dan.suciu@comunicare.ro
Predare dosar pe adresa:
practica.proiecte@gmail.com
Predare campanie de publicitate pe adresa:
afrodita@marcomia.ro
Predare analiza strategica campanie pe
adresa: razvan.matasel@comunicare.ro
Test online prin platforma Class marker.

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MPR1

Radu Costin

Practica în publicitate 1:
de semestru
Publicitate în mediile digitale

Miercuri 15-Jun-2022

MPR2

Dobre Victor

de semestru

Luni

MPR2

Botan Mădălina

Etică şi legislaţie în
publicitate
Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire

de semestru

Joi

MPI2

Pîrvan Mirela

MPI2

Stan Sergiu

MPI2

Stan Sergiu

MPI2

Suciu Dan

MPI2

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai pe adresa:
valeriu.frunzaru@comuicare.ro
Deadline-ul proiecte 17 mai, ora 23.59, pe
costin.radu@comunicare.ro cu titlul
MPR2022, cu susținere pe 18 mai, ora 18.00
Examen final - oral, Zoom, 15 iunie, ora
18.00 pe link
https://us02web.zoom.us/j/83269820426

30-May-2022 Predare proiect final pe adresa:
victor.dobre@iaa.ro
2-Jun-2022
Predare proiect pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro

restanţă

Joi

2-Jun-2022

restanţă

Luni

6-Jun-2022

restanţă

Luni

6-Jun-2022

Inovare în industriile creative de semestru

Marti

7-Jun-2022

Icodin Alexandru

Practica 2: Design şi artă
vizuală în publicitate

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MPR2

Botan Mădălina

restanţă

Joi

9-Jun-2022

MPR2

Predoi Raluca

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Branding

de semestru

Joi

9-Jun-2022

MPR2

Bujor Nicoleta

Copywriting

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

MPR2

Leovaridis Cristina

Inovare în industriile creative restanţă

Marti

14-Jun-2022

MPR2

Muntean Ruxandra

MPR2

Dobre Victor

MPR2

Duduciuc Alina

Planificarea reclamelor in
media
Etică şi legislaţie în
publicitate
Psihosociologia publicităţii

MPR2

Leovaridis Cristina

MPR2

Predare proiect pe adresa:
ruxi.muntean@next.advertising.ro
Predare proiect final pe adresa:
victor.dobre@iaa.ro
Trimite proiect la adresa:
alina.duduciuc@comunicare.ro
Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
Predare proiect pe adresa
alex.icodin@gmail.com si examen online pe
platforma Zoom, ora 18.00. Conditia
obligatorie pentru ca un student sa fie
acceptat in cadrul acestui examen este ca sa
aiba functionala CAMERA VIDEO
Predare proiect pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro
Examen oral, online, orele 17:30 - 19:30.
Incarcare proiect pe Google Drive si
sustinere, conform Syllabus. Urmariti
anunturile de pe platforma resurse.snspa.ro
Examinarea va fi în același mod ca în
syllabus, prin predarea proiectului de seminar
si a proiectului final în format electronic pe
adresa nicoleta.bujor@comunicare.ro până pe
3 iunie și susținerea proiectului final pe data
de 10 iunie începând cu ora 17:00 (în ordine
alfabetică).
Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59

MPR2

Icodin Alexandru

Practica 2: Design şi artă
vizuală în publicitate

restanţă

MPR2

Botan Mădălina

reexaminare Joi

16-Jun-2022

MPR2

Muntean Ruxandra

reexaminare Joi

16-Jun-2022

MPR2

Predoi Raluca

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Planificarea reclamelor in
media
Branding

restanţă

16-Jun-2022

MPR2

Bujor Nicoleta

Copywriting

reexaminare Vineri

MPR2

Leovaridis Cristina

Inovare în industriile creative reexaminare Marti

MPR2

Icodin Alexandru

Practica 2: Design şi artă
vizuală în publicitate

Miercuri 15-Jun-2022

Joi

17-Jun-2022

21-Jun-2022

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

Predare proiect pe adresa
alex.icodin@gmail.com si examen online pe
platforma Zoom, ora 18.00. Conditia
obligatorie pentru ca un student sa fie
acceptat in cadrul acestui examen este ca sa
aiba functionala CAMERA VIDEO
Predare proiect pe adresa:
madalina.botan@comunicare.ro
Predare proiect pe adresa:
ruxi.muntean@next.advertising.ro
Examen oral, online, orele 17:30 - 19:30.
Incarcare proiect pe Google Drive si
sustinere, conform Syllabus. Urmariti
anunturile de pe platforma resurse.snspa.ro
Examinarea va fi în același mod ca în
syllabus, prin predarea proiectului de seminar
si a aproiectului final în format electronic pe
adresa nicoleta.bujor@comunicare.ro până pe
10 iunie și susținerea proiectului final pe data
de 17 iunie începând cu ora 17:00 (în ordine
alfabetică).
Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
Predare proiect pe adresa
alex.icodin@gmail.com si examen online pe
platforma Zoom, ora 18.00. Conditia
obligatorie pentru ca un student sa fie
acceptat in cadrul acestui examen este ca sa
aiba functionala CAMERA VIDEO

MPR2

Predoi Raluca

Branding

reexaminare Joi

23-Jun-2022

MPR2

Dobre Victor

la cerere

MPR2
MPR2

Duduciuc Alina
Nitis Mădălin

Etică şi legislaţie în
reexaminare
publicitate
Psihosociologia publicităţii
reexaminare
Managementul evenimentelor restanţă

Examen oral, online, orele 17:30 - 19:30.
Incarcare proiect pe Google Drive si
sustinere, conform Syllabus. Urmariti
anunturile de pe platforma resurse.snspa.ro
la cerere

la cerere
la cerere

la cerere
la cerere

MPR2

Nitis Mădălin

Managementul evenimentelor reexaminare

la cerere

la cerere

MRU1

Crişan Camelia

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MRU1

Novac Carmen

Formarea profesională şi
trainingul
Evaluarea în MRU

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

MRU1

Stănescu Dan

de semestru

Joi

9-Jun-2022

MRU1

Frunzaru Valeriu

Managementul strategic al
RU. Schimbarea
organizaţională
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
Predare proiect pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro
Predare studiu de caz pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

MRU1

Romașcanu Marius

Comunicare și leadership în
era digitală

de semestru

Marti

14-Jun-2022

Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai pe adresa:
valeriu.frunzaru@comuicare.ro
Transmiterea unui eseu elaborat pe o temă
dată, în cuprinsul căruia vor fi integrate și
explicate un număr de trei concepte dintr-o
listă predefinită (postată pe resurse.snspa.ro)
până cel mai târziu în data de 14.06.2022, pe
adresa marius.romascanu@comunicare.ro.
Restanțierii vor solicita informații pe aceeasi
adresa de email.

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Capital intelectual

de semestru

Miercuri 25-May-2022 Predare proiect pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro

de semestru

Joi

2-Jun-2022

restanţă

Joi

2-Jun-2022

Stănescu Dan

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Sănătate organizațională

de semestru

Vineri

3-Jun-2022

MRU2

Crişan Camelia

Practică

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MRU2

Cicei Cătălina

Managementul talentului în
organizaţii

restanţă

Marti

7-Jun-2022

MRU2

Novac Carmen

MRU2

Holeab Cosmin

MRU2

Novac Carmen

MRU2

predare proiect pe adresa:
cosmin.holeab@gmail.com
Predare proiect pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro
Evaluare pe parcurs - predare proiecte de
seminar pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro
Urcare Raport de practică pe Google
classroom până la ora 23.00
Se incarca proiectul elaborat pe o temă la
alegere (selectată din lista postată pe Google
Classroom si pe resurse.snspa.ro) in Google
Classroom-ul disciplinei pana la ora 23.59
Restantierii solicită informatii pe adresa
catalina.cicei@comunicare.ro

MRU2

Ţânculescu-Popa
Lavinia

HR Metrics

restanţă

Marti

7-Jun-2022

Examenul va avea loc, conform informatiilor
comunicate, in data de 7 iunie, incepind cu
ora 18:00, pe platforma ZOOM, prim
accesarea urmatorului link:
https://us02web.zoom.us/j/85224058627?pwd
=S2RQck5aQW5FbHNtOWxuYVFjbFVHZz
09 , Meeting ID: 852 2405 8627, Passcode:
156268. Conditia obligatorie pentru ca un
student sa fie acceptat in cadrul acestui
examen este ca sa aiba functionala CAMERA
VIDEO si sa trimita referatul descris in Fisa
Disciplinei, pana in data de 6 iunie (pre-ziua
examenului). Va rog, anuntati-va prezenta in
preziua restantei, pe
lavinia.tanculescu@comunicare.ro .

MRU2

Brezeanu Dragoș

Drept şi legislaţia muncii

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

MRU2

Novac Carmen

reexaminare Miercuri 8-Jun-2022

MRU2

Frunzaru Valeriu

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Ocuparea forței de muncă

Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
pe adresa:
dragos.brezeanu@comunicare.ro@comunicar
e.ro
Predare proiect pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro

restanţă

Joi

9-Jun-2022

MRU2

Holeab Cosmin

Capital intelectual

restanţă

Joi

9-Jun-2022

MRU2

Stănescu Dan

Sănătate organizațională

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

Test grila. Link-ul se va afisa pe
platforma resurse.snspa.ro a discipinei, ora
18:00
predare proiect pe adresa:
cosmin.holeab@gmail.com
Evaluare pe parcurs - predare proiecte de
seminar pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro

MRU2

Cicei Cătălina

Managementul talentului în
organizaţii

reexaminare Marti

14-Jun-2022

MRU2

Crișan Camelia

restanță

Marti

14-Jun-2022

MRU2

Crişan Camelia

Inovație și design
organizațional
Practică

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MRU2

Ţânculescu-Popa
Lavinia

HR Metrics

reexaminare Marti

14-Jun-2022

MRU2

Brezeanu Dragoș

Drept şi legislaţia muncii

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

MRU2

Frunzaru Valeriu

Ocuparea forței de muncă

reexaminare Joi

16-Jun-2022

MRU2

Holeab Cosmin

Capital intelectual

reexaminare Joi

16-Jun-2022

Se incarca proiectul elaborat pe o temă la
alegere (selectată din lista postată pe Google
Classroom si pe resurse.snspa.ro) in Google
Classroom-ul disciplinei pana la ora 23.59
Restantierii solicită informatii pe adresa
catalina.cicei@comunicare.ro
Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
Urcare Raport de practică pe Google
classroom până la ora 23.00
Examenul va avea loc in data de 14 iunie,
incepind cu ora 18:00, pe platforma ZOOM,
prim accesarea urmatorului link:
https://us02web.zoom.us/j/85682949397?pwd
=Y3R1S2dEZG11MmZ6VFRXV0kvY0o0dz
09 , Meeting ID: 856 8294 9397, Passcode:
175908 Conditia obligatorie pentru ca un
student sa fie acceptat in cadrul acestui
examen este ca sa aiba functionala CAMERA
VIDEO si sa trimita referatul descris in Fisa
Disciplinei, pana in data de 13 iunie (pre-ziua
examenului). Va rog, anuntati-va prezenta in
preziua re-examinarii, pe
lavinia.tanculescu@comunicare.ro .
Restantierii solicita detalii si trimit proiectul
pe adresa:
dragos.brezeanu@comunicare.ro@comunicar
e.ro
Test grila. Link-ul se va afisa pe
platforma resurse.snspa.ro a discipinei, ora
18:00
predare proiect pe adresa:
cosmin.holeab@gmail.com

MRU2

Stănescu Dan

Sănătate organizațională

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

MRU2

Crișan Camelia

reexaminare Marti

21-Jun-2022

MRU2

Crişan Camelia

Inovație și design
organizațional
Practică

reexaminare Marti

21-Jun-2022

MSM1

Blasius Afrodita

Client service în publicitate

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MSM1

Radu Denisa

Redactare şi editare în social de semestru
media

Marti

7-Jun-2022

MSM1

Relaţii publice in mediul
online
Comunicarea de criza in
mediul online
Metode de cercetare în
ştiinţele comunicării

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

de semestru

Joi

MSM1

Cismaru Diana,
Ciochină Raluca
Daba - BuzoianuCorina
Frunzaru Valeriu

de semestru

Vineri

MSM2

Buturoiu Raluca

de semestru

Marti

MSM2

Galeriu Alina, Guţu
Dorina

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Reţele sociale online

de semestru

Luni

6-Jun-2022

MSM2

Bîră Monica

Imagine si simbol in social
media

de semestru

Marti

7-Jun-2022

MSM1

Evaluare pe parcurs - predare proiecte de
seminar pe adresa:
dan.stanescu@comunicare.ro
Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.01
Urcare Raport de practică pe Google
classroom până la ora 23.00
Predare campanie de publicitate pe adresa:
afrodita@marcomia.ro
Predare proiect individual ce consta in caietul
de exercitii de scriere creativa pe adresa:
denisandreea.radu@gmail.com.
Test online prin platforma Class marker

9-Jun-2022

Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
18:00
10-Jun-2022 Test grila. Link-ul se va afisa pe platforma
resurse.snspa.ro si pe pagina de facebook a
discipinei, ora 18:00. Predare proiect de
seminar in data de 23 mai pe adresa:
valeriu.frunzaru@comuicare.ro
31-May-2022 predare proiect pe adresa:
evaluare.mtela@gmail.com
Predare proiect de echipa pe adresa:
alina.galeriu@comunicare.ro, pana in data de
18 aprilie.
Predare 2 teme de seminar individuale trimise
pe adresa: dgutu@comunicare.ro, pana in
data de 30 mai.
Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
18.00

MSM2

Gavra Diana

Productie video pentru mediul restanţă
digital

Marti

7-Jun-2022

MSM2

Zbuchea Alexandra

Branding prin social media

restanţă

Marti

7-Jun-2022

MSM2

Buturoiu Raluca

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

predare proiect pe adresa:
evaluare.mtela@gmail.com

MSM2

Cheregi Bianca

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica

de semestru

Joi

9-Jun-2022

MSM2

Ciochină Raluca

Marketing digital

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

MSM2

Gavra Diana

Productie video pentru mediul reexaminare Vineri
digital

10-Jun-2022

MSM2

Bîră Monica

Imagine si simbol in social
media

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MSM2

Crişan Camelia

Digital storytelling

restanţă

Marti

14-Jun-2022

Dosarul pentru Practică se predă în Google
Classroom (link aici:
https://bit.ly/3gVXlW3), în funcție de
scenariul pentru care ați optat: Scenariul I
(link aici: https://bit.ly/3gTqvFc), Scenariul al
II-lea (link aici: https://bit.ly/3LUAOHB) sau
Scenariul al III-lea (link aici:
https://bit.ly/33uDNow).
Test online prin platforma Class marker si
predare referat pe adresa:
raluca.ciochina@comunicare.ro
Examen online pe Google Forms, restantierii
se inscriu pe adresa:
diana.gavra@comunicare.ro
Portofoliu individual (de încărcat în google
classroom) & Examen scris, Sala 307, Sediul
SNSPA, ora 18.00. Rubrica pentru încărcarea
portofoliului individual va fi activată în
google classroom-ul materiei înainte de
începerea sesiunii.
Urcare proiect cercetare si eseu video pe
Google classroom până la ora 23.00

Examen online pe Google Forms, ora 18.00,
restantierii se inscriu pe adresa:
diana.gavra@comunicare.ro
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: alexandra.zbuchea@comunicare.ro

MSM2

Galeriu Alina, Guţu
Dorina

Reţele sociale online

restanţă

Marti

14-Jun-2022

MSM2

Zbuchea Alexandra

Branding prin social media

reexaminare Marti

14-Jun-2022

MSM2

Buturoiu Raluca

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

predare proiect pe adresa:
evaluare.mtela@gmail.com

MSM2

Cheregi Bianca

Metode şi tehnici de
elaborarea a lucrării de
absolvire
Practica

restanţă

MSM2

Bîră Monica

Imagine si simbol in social
media

reexaminare Luni

20-Jun-2022

MSM2

Galeriu Alina, Guţu
Dorina

Reţele sociale online

reexaminare Luni

20-Jun-2022

MSM2

Crişan Camelia

Digital storytelling

reexaminare Marti

21-Jun-2022

Dosarul pentru Practică se predă în Google
Classroom (link aici:
https://bit.ly/3gVXlW3), în funcție de
scenariul pentru care ați optat: Scenariul I
(link aici: https://bit.ly/3gTqvFc), Scenariul al
II-lea (link aici: https://bit.ly/3LUAOHB) sau
Scenariul al III-lea (link aici:
https://bit.ly/33uDNow).
Portofoliu individual (de încărcat în google
classroom) & Examen scris, Sala 307, Sediul
SNSPA, ora 18.00. Rubrica pentru încărcarea
portofoliului individual va fi activată în
google classroom-ul materiei înainte de
începerea sesiunii.
Predare proiect de echipa pe adresa:
alina.galeriu@comunicare.ro, pana in data de
18 aprilie.
Predare 2 teme de seminar individuale trimise
pe adresa: dgutu@comunicare.ro, pana in
data de 30 mai.
Urcare proiect cercetare si eseu video pe
Google classroom până la ora 23.00

Joi

16-Jun-2022

Predare proiect de echipa pe adresa:
alina.galeriu@comunicare.ro, pana in data de
18 aprilie.
Predare 2 teme de seminar individuale trimise
pe adresa: dgutu@comunicare.ro, pana in
data de 30 mai.
Restantierii solicita detalii si predau proiectul
pe adresa: alexandra.zbuchea@comunicare.ro

MSM2
MSM2
UA1

Cheregi Bianca
Ciochină Raluca
Cicei Cătălina

Practica
Marketing digital
Introducere în teoria
organizaţiilor

reexaminare
reexaminare
de semestru Luni

la cerere
la cerere
6-Jun-2022

UA1

Frunzaru Valeriu,
Niculescu Cătălina

Introducere în sociologie

de semestru

Marti

7-Jun-2022

UA1

Popa Livia

Limba engleză Advanced,
Intermediate 1

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UA1

Popa Livia

Limba engleză Intermediate 2 de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UA1
UA1

Duduciuc Alina
Romaşcanu Marius

Psihosociologia publicităţii
Tehnica discursului public
(public speaking)

de semestru
de semestru

Joi
Marti

9-Jun-2022
14-Jun-2022

UA1

Petre Dan, Antimiu
Roxana

Introducere în publicitate

de semestru

Joi

16-Jun-2022

UA1

Daba-Buzoianu
Corina, Răducu
Roberta

Imagologie. Imagini și
simboluri în publicitate

de semestru

Marti

21-Jun-2022

la cerere
la cerere
Incarcare proiect final de echipa in Google
Classroom-ul disciplinei până la ora 23.59.
Restantierii solicită informatii pe adresa
catalina.cicei@comunicare.ro
Test grila. Link-ul se va afisa pe
platforma resurse.snspa.ro a discipinei, ora
10:00
De scris trei eseuri. Temele se solicita
profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro
De scris trei eseuri. Temele se solicita
profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro
Test grila online
Transmiterea unui eseu elaborat pe o temă
dată, în cuprinsul căruia vor fi integrate și
explicate un număr de trei concepte dintr-o
listă predefinită (postată pe resurse.snspa.ro)
până cel mai târziu în data de 14.06.2022, pe
adresa marius.romascanu@comunicare.ro.
Restanțierii vor solicita informații pe aceeasi
adresa de email.
predare proiect/campanie de publicitate in
format electronic (fisier ppt sau pdf) la adresa
dan.petre@ddresearch.ro si
roxana.antimiu@comunicare.ro
Examen scris, sala 104, sediul SNSPA
Orele 10.00, Grupele 1-3
Orele 11.00, Grupa 4 și restantieri

UA2

Ionescu Liana

Publicitate în media tipărite

de semestru

UA2

Găitănaru Andrei

Informatică II

de semestru

UA2

Gavra Diana

Practică

de semestru

UA2

Buzatu Alina

Comportamentul
consumatorului

de semestru

UA2

Predoi Raluca

Tehnici de redactare în
publicitate

de semestru

UA2

Leovaridis Cristina,
Popescu Gabriela

Managementul agenţiilor de
publicitate

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

UA2

Borţun Dumitru,

de semestru

Marti

14-Jun-2022

de semestru

Joi

16-Jun-2022

de semestru

Miercuri 22-Jun-2022

UA2
UA2

Semiotică. Teorii ale
limbajului
Stavre Ion, Ilie-Prica Publicitate în media audioMonica
vizuale
Georgiu Grigore,
Cultură şi Comunicare
Cârlan Alexandru

Miercuri 25-May-2022 Predare proiect pe adresa:
liana.ionescu@comunicare.ro
Joi
2-Jun-2022
Predare eseu si proiect final - produs de
publicitate pentru print si/ sau web insotit de
brief de creatie pe adresa:
prelucraredeimagine@snspa.ro
Luni
6-Jun-2022
Predare dosare pe adresa:
diana.gavra@comunicare.ro
Marti
7-Jun-2022
Proiectul individual se trimite pe email, pe
adresa: alina.buzatu@comunicare.ro, până la
ora 13:00.
Joi
9-Jun-2022
Examen oral, online, 14:00-17:30. Incarcare
proiect pe Google Drive până la data de 2
iunie si sustinere, conform Syllabus. Urmăriți
anunturile de pe platforma resurse.snspa.ro.

UA3

Marsh Irina

Metode şi tehnici de elaborare de semestru
a lucrării de absolvire

Luni

6-Jun-2022

UA3

Negrea-Busuioc
Elena
Gavra Diana

Metafore în publicitate

de semestru

Luni

6-Jun-2022

Dreptul comunicării

de semestru

Marti

7-Jun-2022

UA3

Predare proiect aplicativ pe adresa:
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59
Examen online pe platforma Google
Classroom
Predare spot audio-video pe adresa:
ion.stavre@comunicare.ro
Examen scris, sala 104, sediul SNSPA
Orele 12:00-14:00, Grupa CC1
și restantieri
Predare proiect pe adresa:
irina.marsh@comunicare.ro
Examen online, conform descrierii din
syllabus
Test online pe o platforma de exameneGoogle Classroom, ora 16.00.

UA3

Stanciu Ştefan,
Ţânculescu-Popa
Lavinia

Managementul resurselor
umane

de semestru

Marti

UA3

Etica în comunicare

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

Test de cunostinte, prin platformă

UA3

Borţun Dumitru,
Gavrilescu Mihai
Ivan Loredana,
Dumitru Alexandra
Elena

Comunicare nonverbală

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UA3

Mătăşel Răzvan

Planificarea în publicitate

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UA3

Oprea Denisa

Film studies

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UA3

Daba-Buzoianu
Corina, Stroe Ligia
Icodin Alexandru

Gestionarea crizelor de
imagine
Creaţie publicitară

restanţă

Joi

9-Jun-2022

restanţă

Joi

9-Jun-2022

restanţă

Joi

9-Jun-2022

Redactarea unui eseu (take home exam subiectele se poateaza pe platforma
resurse.snspa.ro si pe grupul de Facebook), pe
o tema anuntata in data de 07.06.2022, ora
9.00 si expediat pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro, pana pe
08.06.2022, ora 21.00
Predare analiza strategica campanie pe
adresa: razvan.matasel@comunicare.ro
Examen scris, bazat pe itemi deschiș, pe
platforma zoom (studentii se vor conecta in
intervalul dedicat examenului la link-ul ce va
fi postat pe resurse.snspa.ro)
Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
17:00
Proiectele personale de semestru si proiectul
de echipa se incarca pe platforma google
drive inainte de data examenului. Test practic
live pe zoom.
Predare proiect si teme de seminar pe adresa
pe adresa: loredana.ivan@comunicare.ro

UA3

UA3

Ivan Loredana,
Comunicare interpersonală
Alexandra DumitruElena

7-Jun-2022

1) Predarea proiectului final; 2) Predare a
două lucrări de seminar; 3) Elaborarea
eseului „Strategii si politici de RU în
organizatii economice în contextul
globalizării”.Eseul va avea minim două
pagini, TNR la 1½ rânduri, minim două surse
bibliografice recente. Proiectul, cele două
lucrări si eseul vor fi trimise la adresa
lavinia.tanculescu@comunicare.ro.

UA3

Leovaridis Cristina,
Popescu Gabriela

Cultură organizaţională

restanţă

Joi

9-Jun-2022

UA3

Opran Constantin

Managementul proiectelor

de semestru

Joi

9-Jun-2022

UA3

Mass media şi societatea

restanţă

Joi

9-Jun-2022

UA3

Ştefăniţă Oana,
Gavrilescu Mihai
Fitzek Sebastian

Vineri

10-Jun-2022

UA3

Gavra Diana

Imaginea publică a liderilor şi restanţă
a instituţiilor
Dreptul comunicării
restanţă

Vineri

10-Jun-2022

UA3

Gavra Diana

Dreptul comunicării

UA3

Marsh Irina

Metode şi tehnici de elaborare restanţă
a lucrării de absolvire

Marti

14-Jun-2022

UA3

Negrea-Busuioc
Elena
Stanciu Ştefan,
Ţânculescu-Popa
Lavinia

Metafore în publicitate

restanţă

Marti

14-Jun-2022

Managementul resurselor
umane

restanţă

Marti

14-Jun-2022

UA3

reexaminare Marti

14-Jun-2022

Predare proiect aplicativ individual pe adresa
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59.
Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;
Test grila. Studentii vor primi link pentru
rezolvarea testului, ora 14.00
Predare proiect final pe e-mail, pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Test online pe o platforma de exameneGoogle Classroom, ora 16.00.
Test online pe o platforma de exameneGoogle Classroom, ora 16.00.
Predare proiect pe adresa:
irina.marsh@comunicare.ro
Examen online, conform descrierii din
syllabus
1) Predarea proiectului final; 2) Predare a
două lucrări de seminar; 3) Elaborarea
eseului „Strategii si politici de RU în
organizatii economice în contextul
globalizării”.Eseul va avea minim două
pagini, TNR la 1½ rânduri, minim două surse
bibliografice recente. Proiectul, cele două
lucrări si eseul vor fi trimise la adresa
lavinia.tanculescu@comunicare.ro.

Etica in comunicare

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

Test de cunostinte, prin platformă

UA3

Borţun Dumitru,
Gavrilescu Mihai
Oprea Denisa

Film studies

restanţă

UA3

Icodin Alexandru

Creaţie publicitară

reexaminare Joi

16-Jun-2022

UA3

Ivan Loredana,
Comunicare interpersonală
Alexandra DumitruElena
Leovaridis Cristina, Cultură organizaţională
Popescu Gabriela

reexaminare Joi

16-Jun-2022

Examen scris, bazat pe itemi deschiș, pe
platforma zoom (studentii se vor conecta in
intervalul dedicat examenului la link-ul ce va
fi postat pe resurse.snspa.ro)
Proiectele personale de semestru si proiectul
de echipa se incarca pe platforma google
drive inainte de data examenului. Test practic
live pe zoom.
Predare proiect si teme de seminar pe adresa
pe adresa: loredana.ivan@comunicare.ro

reexaminare Joi

16-Jun-2022

UA3

Opran Constantin

Managementul proiectelor

restanţă

Joi

16-Jun-2022

UA3

Ştefăniţă Oana,
Gavrilescu Mihai
Fitzek Sebastian

Mass media şi societatea

reexaminare Joi

16-Jun-2022

UA3

UA3

UA3
UA3

Ivan Loredana,
Dumitru Alexandra
Elena

Miercuri 15-Jun-2022

Imaginea publică a liderilor şi reexaminare Vineri
a instituţiilor
Comunicare nonverbală
restanţă
Vineri

17-Jun-2022
17-Jun-2022

Predare proiect aplicativ individual pe adresa
cristina.leovaridis@comunicare.ro, în ziua
examenului, până la ora 23.59.
Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;
Test grila. Studentii vor primi link pentru
rezolvarea testului, ora 14.00
Predare proiect final pe e-mail, pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Redactarea unui eseu (take home exam subiectele se poateaza pe platforma
resurse.snspa.ro si pe grupul de Facebook), pe
o tema anuntata in data de 16.06.2022, ora
9.00 si expediat pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro, pana pe
17.06.2022, ora 21.00

UA3

Marsh Irina

Metode şi tehnici de elaborare reexaminare Marti
a lucrării de absolvire

21-Jun-2022

Predare proiect pe adresa:
irina.marsh@comunicare.ro

UA3

Negrea-Busuioc
Elena
Stanciu Ştefan,
Ţânculescu-Popa
Lavinia

Metafore în publicitate

reexaminare Marti

21-Jun-2022

Managementul resurselor
umane

reexaminare Marti

21-Jun-2022

Examen online, conform descrierii din
syllabus
1) Predarea proiectului final; 2) Predare a
două lucrări de seminar; 3) Elaborarea
eseului „Strategii si politici de RU în
organizatii economice în contextul
globalizării”.Eseul va avea minim două
pagini, TNR la 1½ rânduri, minim două surse
bibliografice recente. Proiectul, cele două
lucrări si eseul vor fi trimise la adresa
lavinia.tanculescu@comunicare.ro.

Gestionarea crizelor de
imagine
Film studies

reexaminare Marti

21-Jun-2022

UA3

Daba-Buzoianu
Corina, Stroe Ligia
Oprea Denisa

UA3

Mătăşel Răzvan

Planificarea în publicitate

restanţă

Joi

23-Jun-2022

UA3

Opran Constantin

Managementul proiectelor

reexaminare Joi

23-Jun-2022

UA3

UA3

reexaminare Miercuri 22-Jun-2022

Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
16:00
Examen scris, bazat pe itemi deschiș, pe
platforma zoom (studentii se vor conecta in
intervalul dedicat examenului la link-ul ce va
fi postat pe resurse.snspa.ro)
Predare analiza strategica campanie pe
adresa: razvan.matasel@comunicare.ro
Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;

UA3

Ivan Loredana,
Dumitru Alexandra
Elena

Comunicare nonverbală

reexaminare Vineri

UA3
UC1

Mătăşel Răzvan
Cicei Cătălina

Planificarea în publicitate
Introducere în teoria
organizaţiilor

reexaminare la cerere la cerere
de semestru Luni
6-Jun-2022

UC1

UC1

Frunzaru Valeriu, , Introducere în sociologie
Manole-Andrei
Georgiana, Niculescu
Cătălina
Popa Livia
Limba engleză Advanced,
Intermediate 1- facultativ

24-Jun-2022

de semestru

Marti

7-Jun-2022

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UC1

Popa Livia

Limba engleză Intermediate
2 - facultativ

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UC1

Sultanescu Dan,
Negrea Razvan
Romaşcanu Marius

Comunicarea in media
digitale
Tehnica discursului public

de semestru

Vineri

10-Jun-2022

de semestru

Marti

14-Jun-2022

UC1

Redactarea unui eseu (take home exam subiectele se poateaza pe platforma
resurse.snspa.ro si pe grupul de Facebook), pe
o tema anuntata in data de 23.06.2022, ora
9.00 si expediat pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro, pana pe
24.06.2022, ora 21.00
Incarcare proiect final de echipa in Google
Classroom-ul disciplinei până la ora 23.59.
Restantierii solicită informatii pe adresa
catalina.cicei@comunicare.ro
Test grila. Link-ul se va afisa pe
platforma resurse.snspa.ro a discipinei, ora
10:00
De scris trei eseuri. Temele se solicita
profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro
De scris trei eseuri. Temele se solicita
profesorului pe e-mail:
livia.popa@comunicare.ro
Examen sustinut prin Quiz online (Google
Forms securizat)
Transmiterea unui eseu elaborat pe o temă
dată, în cuprinsul căruia vor fi integrate și
explicate un număr de trei concepte dintr-o
listă predefinită (postată pe resurse.snspa.ro)
până cel mai târziu în data de 14.06.2022, pe
adresa marius.romascanu@comunicare.ro.
Restanțierii vor solicita informații pe aceeasi
adresa de email.

UC1

Daba-Buzoianu
Corina, Stroe Ligia,
Răducu Roberta

Imagologie. Imagini și
simboluri în comunicare.

de semestru

UC1

Vacariu Mihai

Organizare evenimente

de semestru

UC2

Ionescu Liana

Istoria mass media

de semestru

UC2

Găitănaru Andrei

Informatică II

de semestru

UC2

Cernat Maria

UC2

Mic Denisa,
Niculescu Catalina
Abraham Florin,
Fitzek Sebastian

Tehnologii pentru media
de semestru
digitale. Digital design.
Tehnici de redactare în relaţii de semestru
publice
Introducere în ştiinţe politice de semestru

UC2

UC2
UC2

UC2

UC2

Borţun Dumitru,

Marti

21-Jun-2022

Examen scris, sala 104, sediul SNSPA
Orele 11.00, Grupele 1-2
Orele 12:00, Grupele 3-5
Orele 13:00, Grupele 6-8 și restantieri
Miercuri, 15-Jun-2022, Prezentare proiect cu 5 etape si prezentare
Joi,
16-Jun-2022, ppt, pe zoom, conform programarilor pe
echipe
Miercuri 25-May-2022 Predare proiect pe adresa:
liana.ionescu@comunicare.ro
Joi
2-Jun-2022
Predare eseu si proiect final - produs de
publicitate pentru print si/ sau web insotit de
brieaf de creatie pe adresa:
prelucraredeimagine@snspa.ro
Luni
6-Jun-2022
Test grilă pe platforma Classmarker
Marti

7-Jun-2022

Miercuri 8-Jun-2022

Semiotică. Teorii ale
limbajului
Gutu Dorina,
Practica în relaţii publice coordonator practică predare dosar de practică
UC2, toate grupele
Petre Dan, Calotă
Publicitate şi reclamă
Cristina

de semestru

Marti

de semestru

Miercuri 15-Jun-2022

de semestru

Joi

16-Jun-2022

Comunicare audio-vizuală

de semestru

Joi

16-Jun-2022

Stavre Ion

14-Jun-2022

Predare portofoliu pe adresa
denisa.mic@comunicare.ro
Examen scris, sala 104, sediul SNSPA
Orele 10.00 - 12.00, Grupele 1-4 și
reexaminări
Orele 12.30 -14.30, Grupele 5-8 și
reexaminări
Examen online pe platforma Google
Classroom
Predare dosar la adresa:
dgutu@comunicare.ro
predare proiect/campanie de publicitate in
format electronic (fisier ppt sau pdf) la adresa
dan.petre@ddresearch.ro si
cristina.calota@comunicare.ro
Predare spot audio-video pe adresa:
ion.stavre@comunicare.ro

UC2

Georgiu
Grigore,Cârlan
Alexandru

Cultură şi Comunicare

de semestru

Miercuri 22-Jun-2022

UC3

Crişan Camelia

Leadership

de semestru

Luni

UC3

Fitzek Sebastian,
Metode şi tehnici de
coordonator
elaborarea a lucrarii de
disciplina, gr. 5,6,7,8 absolvire

de semestru

Marti

UC3

Oprea Denisa,
Metode şi tehnici de
cordonator disciplina elaborarea a lucrarii de
UC3, gr 1,2,3,4
absolvire

de semestru

Marti

31-May-2022 predare proiect pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

UC3

Rusu Mihaela

Discurs informational in radio de semestru
si TV

Vineri

3-Jun-2022

Evaluare pe parcurs si predare proiecte de
seminar pe adresa: michaelarusu@yahoo.com

UC3

Crişan Camelia

Leadership

restanţă

Luni

6-Jun-2022

UC3

Rogojina Bogdan,
Toader Florenta

Strategii şi tehnici de relaţii
publice

de semestru

Luni

6-Jun-2022

UC3

Fitzek Sebastian,
Metode şi tehnici de
coordonator
elaborarea a lucrarii de
disciplina, gr. 5,6,7,8 absolvire

restanţă

Marti

7-Jun-2022

Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
Predarea unui plan de campanie de relatii
publice, pe o temă la alegere, pe adresele
florenta.toader@comunicare.ro și
bogdan.rogojina@comunicare.ro
predare proiect pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro

UC3

Gavra Diana

de semestru

Marti

7-Jun-2022

UC3

Oprea Denisa,
Metode şi tehnici de
cordonator disciplina elaborarea a lucrarii de
UC3, gr 1,2,3,4
absolvire

restanţă

Marti

7-Jun-2022

Dreptul comunicării

Examen scris, sala 104, sediul SNSPA
Orele 10.00-12:00, Grupele 1-5
Orele 12:00-14:00, Grupele 6-8
și restantieri
30-May-2022 Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
31-May-2022 predare proiect pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro

Test online pe o platforma de exameneGoogle Classroom, ora 16.00.
predare proiect pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

UC3

Stanciu Ştefan,
Tânculescu-Popa
Lavinia

Managementul resurselor
umane

de semestru

Marti

UC3

Bira Monica,
Raducu Roberta

Analiza imaginii
organizaţiilor

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

UC3

Etica în comunicare

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

Test de cunostinte, prin platformă

UC3

Borţun Dumitru,
Gavrilescu Mihai
Ivan Loredana,
Dumitru Alexandra
Elena

Comunicare nonverbală

de semestru

Miercuri 8-Jun-2022

UC3

Novac Carmen

restanţă

Miercuri 8-Jun-2022

UC3

Evaluarea performanţelor
resurselor umane
Gestionarea crizelor de
imagine

Daba-Buzoianu
Corina, Stroe Ligia,
Raducu Roberta
Ivan Loredana,
Comunicare interpersonală
Dumitru AlexandraElena

restanţă

Joi

9-Jun-2022

Redactarea unui eseu (take home exam subiectele se poateaza pe platforma
resurse.snspa.ro si pe grupul de Facebook), pe
o tema anuntata in data de 07.06.2022, ora
9.00 si expediat pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro, pana pe
08.06.2022, ora 21.00
Predare proiect si referat individual pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro
Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
17:00

restanţă

Joi

9-Jun-2022

UC3

7-Jun-2022

1) Predarea proiectului final la adresa
stefan.stanciu@comunicare.ro; 2) Predare a
două lucrări de seminar la adresa
stefan.stanciu@comunicare.ro; 3) Examen
online Webex, ora 18:00 - elaborarea unui
mini-eseu pe o temă majoră a cursului.
Conform syllabus – studentii care nu au
indeplinit criteriile de intrare in examen:
trimitere proiecte până pe 06.06.2022 cel
târziu roberta.raducu@comunicare.ro
(grupele 5-8) sau monica.bira@comunicare.ro
(grupele 1-4). Contactati profesorii pentru
informatii despre continut.
Examen scris, Sala 307, Sediul SNSPA, ora
10.00

Predare proiect si teme de seminar pe adresa
pe adresa: loredana.ivan@comunicare.ro

UC3

Opran Constantin

Managementul proiectelor

de semestru

Joi

9-Jun-2022

UC3

Mass media şi societatea

restanţă

Joi

9-Jun-2022

UC3

Stefănită Oana,
Gavrilescu Mihai,
Guiu Gabriela
Fitzek Sebastian

Antropologie politică

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

UC3

Fitzek Sebastian

Vineri

10-Jun-2022

UC3

Gavra Diana

Imaginea publică a liderilor şi restanţă
a instituţiilor
Dreptul comunicării
restanţă

Vineri

10-Jun-2022

UC3

Rusu Mihaela

Discurs informational in radio restanţă
si TV

Vineri

10-Jun-2022

UC3

Teodorescu Bogdan, Istoria comunicării politice
Drăgan NicolaeSorin

restanţă

Vineri

10-Jun-2022

UC3

Crişan Camelia

reexaminare Marti

14-Jun-2022

UC3

Fitzek Sebastian,
Metode şi tehnici de
coordonator
elaborarea a lucrarii de
disciplina, gr. 5,6,7,8 absolvire

reexaminare Marti

14-Jun-2022

UC3

Gavra Diana

reexaminare Marti

14-Jun-2022

Leadership

Dreptul comunicării

Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;
Test grila. Studentii vor primi link pentru
rezolvarea testului, ora 14.00
Predare proiect final pe e-mail, pe:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Predare proiect final pe e-mail, pe:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Test online pe o platforma de exameneGoogle Classroom, ora 16.00.
Evaluare pe parcurs si predare proiecte de
seminar pe adresa: michaelarusu@yahoo.com
Trimite eseu pe adresele:
bogdan.teodorescu@comunicare.ro si
dragan.nicolaesorin@gmail.com, pana in data
de 1 iunie.
Urcare proiect final pe Google classroom
până la ora 23.00
predare proiect pe adresa:
sebastian.fitzek@comunicare.ro

Test online pe o platforma de exameneGoogle Classroom, ora 16.00.

UC3

Oprea Denisa,
Metode şi tehnici de
cordonator disciplina elaborarea a lucrarii de
UC3, gr 1,2,3,4
absolvire

UC3

Rogojina Bogdan,
Toader Florenta

UC3

reexaminare Marti

14-Jun-2022

predare proiect pe adresa:
denisa.oprea@comunicare.ro

Strategii şi tehnici de relaţii
publice

restanţă

Marti

14-Jun-2022

Stanciu Ştefan,
Tânculescu-Popa
Lavinia

Managementul resurselor
umane

restanţă

Marti

14-Jun-2022

UC3

Bira Monica,
Raducu Roberta

Analiza imaginii
organizaţiilor

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

Predarea unui plan de campanie de relatii
publice, pe o temă la alegere, pe adresele
florenta.toader@comunicare.ro și
bogdan.rogojina@comunicare.ro
1) Predarea proiectului final la adresa
stefan.stanciu@comunicare.ro; 2) Predare a
două lucrări de seminar la adresa
stefan.stanciu@comunicare.ro; 3) Examen
online Webex, ora 18:00 - elaborarea unui
mini-eseu pe o temă majoră a cursului.
Conform syllabus – studentii care nu au
indeplinit criteriile de intrare in examen:
trimitere proiecte până pe 06.06.2022 cel
târziu roberta.raducu@comunicare.ro
(grupele 5-8) sau monica.bira@comunicare.ro
(grupele 1-4). Contactati profesorii pentru
informatii despre continut.
Examen scris, Sala 307, Sediul SNSPA, ora
10.00

UC3

Borţun Dumitru,
Gavrilescu Mihai
Novac Carmen

Etica în comunicare

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

Test de cunostinte, prin platformă

Evaluarea performanţelor
resurselor umane
Comunicare interpersonală

reexaminare Miercuri 15-Jun-2022

Predare proiect si referat individual pe adresa:
carmen.novac@comunicare.ro
Predare proiect si teme de seminar pe adresa
pe adresa: loredana.ivan@comunicare.ro

UC3
UC3

Ivan Loredana,
Dumitru AlexandraElena

reexaminare Joi

16-Jun-2022

UC3

Opran Constantin

Managementul proiectelor

restanţă

Joi

16-Jun-2022

UC3

Mass media şi societatea

reexaminare Joi

16-Jun-2022

UC3

Stefănită Oana,
Gavrilescu Mihai,
Guiu Gabriela
Fitzek Sebastian

Antropologie politică

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

UC3

Fitzek Sebastian

17-Jun-2022

UC3

Ivan Loredana,
Dumitru Alexandra
Elena

Imaginea publică a liderilor şi reexaminare Vineri
a instituţiilor
Comunicare nonverbală
restanţă
Vineri

UC3

Rusu Mihaela

Discurs informational in radio reexaminare Vineri
si TV

17-Jun-2022

UC3

Teodorescu Bogdan, Istoria comunicării politice
Drăgan NicolaeSorin

UC3

Rogojina Bogdan,
Toader Florenta

Strategii şi tehnici de relaţii
publice

17-Jun-2022

reexaminare Vineri

17-Jun-2022

reexaminare Marti

21-Jun-2022

Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;
Test grila. Studentii vor primi link pentru
rezolvarea testului, ora 14.00
Predare proiect final pe e-mail, pe:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Predare proiect final pe e-mail, pe:
sebastian.fitzek@comunicare.ro
Redactarea unui eseu (take home exam subiectele se poateaza pe platforma
resurse.snspa.ro si pe grupul de Facebook), pe
o tema anuntata in data de 16.06.2022, ora
9.00 si expediat pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro, pana pe
17.06.2022, ora 21.00
Evaluare pe parcurs si predare proiecte de
seminar pe adresa: michaelarusu@yahoo.com
Trimite eseu pe adresele:
bogdan.teodorescu@comunicare.ro si
dragan.nicolaesorin@gmail.com, pana in data
de 14 iunie.
Predarea unui plan de campanie de relatii
publice, pe o temă la alegere, pe adresele
florenta.toader@comunicare.ro și
bogdan.rogojina@comunicare.ro

UC3

Stanciu Ştefan,
Tânculescu-Popa
Lavinia

Managementul resurselor
umane

reexaminare Marti

21-Jun-2022

UC3

Daba-Buzoianu
Corina, Stroe Ligia,
Raducu Roberta
Opran Constantin

Gestionarea crizelor de
imagine

reexaminare Marti

21-Jun-2022

Managementul proiectelor

reexaminare Joi

23-Jun-2022

Ivan Loredana,
Dumitru Alexandra
Elena

Comunicare nonverbală

reexaminare Vineri

24-Jun-2022

UC3

UC3

1) Predarea proiectului final la adresa
stefan.stanciu@comunicare.ro; 2) Predare a
două lucrări de seminar la adresa
stefan.stanciu@comunicare.ro; 3) Examen
online Webex, ora 18:00 - elaborarea unui
mini-eseu pe o temă majoră a cursului.
Examen scris, Sala 104, Sediul SNSPA, ora
16:00
Predarea celor doua referate sinteza pe
adresa: constantin.opran@comunicare.ro;
Propunere proiect - lucrarea în formă
electronică finală se trimite ca atasament în
formă electronică fisier word si pdf in ultima
sedinta de curs/seminar la adresa de e-mail:
constantin.opran@comunicare.ro;
Redactarea unui eseu (take home exam subiectele se poateaza pe platforma
resurse.snspa.ro si pe grupul de Facebook), pe
o tema anuntata in data de 23.06.2022, ora
9.00 si expediat pe adresa:
loredana.ivan@comunicare.ro, pana pe
24.06.2022, ora 21.00

