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Disciplina Data Ora Obs

Anul I

Economie socială și antreprenoriat - MMG

02.09.2020
 deadline trimitere lucrare pe 2 septembrie pe 

email la adresa sacerkez@gmail.com

Analiza politicilor publice - MPPIE

02.09.2020
 deadline trimitere lucrare pe 2 septembrie pe 

email la adresa mirela_state@yahoo.com

Sociologia filmului - MSVS

02.09.2020 16.00

pentru detalii privind sustinerea examenului, 

trimitei e-mail la adresa 

roxana.cuciumeanu@gmail.com

Curs deschis:Mass media si societatea.Analiza, constructia si 

gestiunea imaginii - MGS 02.09.2020 16.00

pentru detalii privind sustinerea examenului, 

trimitei e-mail la adresa 

roxana.cuciumeanu@gmail.com

Teorii politice contemporane - MSP
03.09.2020

temele vor fi postate pe moodle la data de 

01.09.2020

Management public - MPPIE 06.09.2020 10.00 online pe Moodle

Guvenare și alegeri publice - MPPIE - 06.09.2020 10.00 online pe Moodle

Management Financiar   - MMG

06.09.2020

Studentii trebuie sa transmita raspunsurile la 

temele plasate pe platforma si sa intocmeasca 

un proiect. Lista cu temele orientative pentru 

proiecte este, de asemenea, plasata pe 

platforma.

Proiectul si temele vor fi transmise pana pe 6 

septembrie, pe adresa de email    

catalinhuidumac@yahoo.com  si, totodata, 

incarcate pe platforma in cadrul saptamanii 01 - 

06 septembrie, la rubrica “Forum comunicare 

teme si proiecte”.
Organizare de partid - MSP

08.09.2020 17.00

online pe Webex 

https://snspa.webex.com/meet/claudiu.craciun;  

proiectul trebuie trimis pana la data de 05.09.2020 

pe moodle sau email claudiu.craciun@politice.ro

Organizare de partid - MGS

08.09.2020 17.00

online pe Webex 

https://snspa.webex.com/meet/claudiu.craciun;  

proiectul trebuie trimis pana la data de 05.09.2020 

pe moodle sau email claudiu.craciun@politice.ro

 Politicile Uniunii Europene - MPSE

08.09.2020 17.00

online pe Webex 

https://snspa.webex.com/meet/claudiu.craciun;  

proiectul trebuie trimis pana la data de 05.09.2020 

pe moodle sau email claudiu.craciun@politice.ro

Politologie generală - MSP

08.09.2020 18.00

online pe Webex 

https://snspa.webex.com/meet/claudiu.craciun;  

proiectul trebuie trimis pana la data de 05.09.2020 

pe moodle sau email claudiu.craciun@politice.ro

Analiză politică - MSP

08.09.2020 18.00

online pe Webex 

https://snspa.webex.com/meet/claudiu.craciun;  

proiectul trebuie trimis pana la data de 05.09.2020 

pe moodle sau email claudiu.craciun@politice.ro
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Romii o minoritate europeana MSR 

09.09.2020           

Lucrarile vor fi 

transmise pana la 

date de 9 

septembrie ora 

23:59 (ora 

Romaniei) 

Trimiterea dupa 

acesta data va duce 

la urmatoarele 

penalizari: 1 zi 2 

puncte, 2 zile, 4 

puncte, 3 zile, 5 

puncte. Orice 

transmitere mai 

tarziu de 3 zile va 

insemna 

neobtinerea unei 

note de trecere la 

acest examen. Vor 

fi acceptate scutiri 

din cauze medicale 

sau situatii 

exceptionale, pe 

baza unor 

documente 

justificative.

23.59

1. Prezentati argumentele pentru a sustine urmatoarea afirmatie:

"Anti-tiganismul este parte din identitatea romani".Eseul trebuie sa 

aibe intre 300 si 500 de cuvinte, trebuie sa fie original si bazat pe 

discutiile de la cursuri si bibliografia aferenta. Desigur, puteti utiliza 

si alte argumente cu citarea adecavata a surselor. Citarea unor 

surse bibliografice se face respectand oricare din standardele 

internationale din revistele acdemice din stiintele sociale. Se vor 

pune  semnele " " pentru citari si referintele conform standardelor 

internationale trebuie sa indice numele si prenumele autorului, titlul 

publicatiei, editura sau institutia care publica lucrarea, anul si locul 

aparitiei, eventual pagina. In cazul in care citatii lucrari disponibile in 

format electronic, va rog indicati site-ul. Similaritatile intre lucrari vor 

fi considerate plagiat. Orice abatere de la aceste reguli va duce la 

depunctarea si neluarea in considerare a lucrarii dvs in totalitate! 2. 

Pe baza criticii Cadrului UE pentru romi 2012-2020 discutate la 

curs si a bibliografiei aferente, elaborati o propunere de politica 

publica care sa fie discutata de catre Comisia Europeana ca o 

continuare a Cadrului UE in perioada post 2020. Eseul trebuie sa 

aibe intre 1500 si 2500 de cuvinte, trebuie sa fie original si bazat pe 

discutiile  de la cursuri si bibliografia aferenta. Desigur, puteti utiliza 

si alte argumente cu citarea adecavata a surselor. Citarea unor 

surse bibliografice se face respectand oricare din standardele 

internationale din revistele acdemice din stiintele sociale. Se vor 

pune  semnele " " pentru citari si referintele conform standardelor 

internationale trebuie sa indice numele si prenumele autorului, titlul 

publicatiei, editura sau institutia care publica lucrarea, anul si locul 

aparitiei, eventual pagina. In cazul in care citatii lucrari disponibile in 

format electronic, va rog indicati site-ul. Similaritatile intre lucrari vor 

fi considerate plagiat. Orice abatere de la aceste reguli va duce la 

depunctarea si neluarea in considerare a lucrarii dvs in totalitate! 

Stratificare si mobilitate sociala -  MPSE/ MSM

10.09.2020

in 

intervalul 

orar 16:00-

18:00

Examenul va fi scris, online. Conditii pentru 

sustinerea sa: Pina pe data de 9 septembrie ora 

14:00, restantierii trebuie sa trimita titularului de 

curs (Catalin Augustin Stoica) pe adresa 

astoica@politice.ro un mesaj in care sa precizeze 

numele si anul. Examenul se va desfasura online 

sub forma unui test. Studentii vor primi un mesaj pe 

email cu un link catre examen. Nu vor putea da 

restanta decit acei studenti care m-au contactat 

pina in 9 septembrie ora 14:00 si mi-au comunicat 

datele lor, inclusiv adresa de email. PRECIZARE 

IMPORTANTA: Nota la acest examen NU va 

reprezenta nota finala de la curs. Asa cum am 

anuntat in prezentarea cursului, nota finala la acest 

curs in considerare activitatea de la curs si seminar, 

participare SI nota la examenul final. 

Sociologia guvernării - MSADOS

10.09.2020 16.00

online pe Zoom, se va trimite e-mail pentru 

sustinerea examenului la adresa 

corina.benga@gmail.com

Sociologie electorală - MGS

10.09.2020 16.00

online pe Zoom, se va trimite e-mail pentru 

sustinerea examenului la adresa 

corina.benga@gmail.com

Metode de cercetare calitativă în științele sociale - MGS

10.09.2020 16.00

online pe Zoom, se va trimite e-mail pentru 

sustinerea examenului la adresa 

corina.benga@gmail.com
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Antropologie economica - MA

10.09.2020

 in 

intervalul 

orar 16:00-

18:00

Examenul va fi scris, online. Conditii pentru 

sustinerea sa: Pina pe data de 9 septembrie ora 

14:00, restantierii trebuie sa trimita titularului de 

curs (Catalin Augustin Stoica) pe adresa 

astoica@politice.ro un mesaj in care sa 

precizeze numele si anul. Examenul se va 

desfasura online sub forma unui test. Studentii 

vor primi un mesaj pe email cu un link catre 

examen. Nu vor putea da restanta decit acei 

studenti care m-au contactat pina in 9 

septembrie ora 14:00 si mi-au comunicat datele 

lor, inclusiv adresa de email. PRECIZARE 

IMPORTANTA: Nota la acest examen NU va 

reprezenta nota finala de la curs. Asa cum am 

anuntat in prezentarea cursului, nota finala la 

acest curs in considerare activitatea de la curs 

si seminar, participare, nota de la examenul 

partial SI nota la examenul final. 

Gen, minorităţi şi reprezentare politică - MPGM

11 09 2020

Examinare: portofoliu al activității de pe 

parcursul semestrului. Portofoliul care conține 

prezentări, exerciții, eseuri, analize va fi trimis la 

adresa de email oana.baluta@fjsc.ro

Comunicare și campanii politice - MSP

11 09 2020

Examenul va consta într-un eseu argumentativ 

dezvoltat în baza unor cerințe furnizate 

studenților prin email. Studenții care au 

restanță, să trimită un email la adresa 

oana.baluta@fjsc.ro în perioada 3-5 septembrie.

Practica observatiei in cazul comportamentelor deviante - 

MSADOS
10.09.2020 12.00 Online, comunicare pe email.

Practica - Alina Dragolea, an I + II

11.09.2020

Studentii pot trimite actele de practică până pe 

11 septembrie (pe 

adresa alina.dragolea@politice.ro) sau le pot 

încărca pe platforma moodle

Teorii politice feministe - MPGM

11.09.2020

Examenul va consta într-un eseu argumentativ 

dezvoltat în baza unor cerințe furnizate 

studenților prin email. Studenții care au 

restanță, să trimită un email la adresa 

oana.baluta@fjsc.ro în perioada 3-5 septembrie.

Istorie și gândire socială românească modernă (Devianță în 

perspectivă istorică) - MSADOS 

14.09.2020 18.00

Restanța constă în susținerea publică în fața 

tuturor colegilor, deci, în mod public și 

transparent, într-o conferință pe zoom, fie a 

prezentării (din timpul semestrului), fie a 

referatului (de sfârșit de semestru), fie a 

amândurora, în funcție de situația școlară a 

fiecărui student în parte. Adică, fiecare student 

va susține materia la care nu a avut notă de 

trecere în sesiunea trecută.  Deci, studenții 

restanțieri vor susține partea de materie la care 

nu au promovat în sesiunea trecută. Așadar, 

fiecare student susține pe zoom ceea ce nu a 

promovat data trecută. De asemenea, toate 

materialele susținute pe zoom mi le vor trimite 

pe e-mail bucur@politice.ro, în prealabil, până 

duminică, 13 septembrie 2020, ca să mă asigur 

în prima parte a zilei de luni că nu sunt plagiate 

și sunt conforme cu materia.

Anul II

Artă și ideologie - MSP Lucrare scrisa ce va fi trimisa pe email. Va 

rugam sa il contactati pe Catalin Partenie 

intre 14-15 septembrie la 

adresa: cdpartenie@politice.ro

Politici de personal si comportament organizaţional - MMG

02.09.2020
 deadline trimitere lucrare pe 2 septembrie pe 

email la adresa mirela_state@yahoo.com

Organizații publice, condiționalitate și politizare - MSP 06.09.2020 10.00 online pe Moodle

mailto:cdpartenie@politice.ro
mailto:cdpartenie@politice.ro
mailto:cdpartenie@politice.ro
mailto:cdpartenie@politice.ro
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Metode pentru elaborarea lucrarii de absolvire - MMG
09.09.2020 17.00

on-line pe moodle  temele vor fi incarcate pana 

la data de 08 09 2020 

Management Financiar  - MMG

06.09.2020

Studentii trebuie sa transmita raspunsurile la 

temele plasate pe platforma si sa intocmeasca 

un proiect. Lista cu temele orientative pentru 

proiecte este, de asemenea, plasata pe 

platforma.

Proiectul si temele vor fi transmise pana pe 6 

septembrie, pe adresa de email    

catalinhuidumac@yahoo.com  si, totodata, 

incarcate pe platforma in cadrul saptamanii 01 - 

06 septembrie, la rubrica “Forum comunicare 

teme si proiecte”.
Guvernanță și management public -  MSR 

11.09.2020 contact email dciancu@administratiepublica.eu

Politicile Uniunii Europene - MSP /MPPIE/ MPSE

11.09.2020

Examenul consta in realizarea unui position 

paper (ghid prezentat pe platfoma 

http://apcampus.ro/).Studentii care nu au cont, 

pot scrie pe e-mail si vor primi user si parola. 

Va trebui sa alegeti una dintre afirmatiile de mai 

jos si in lucrare sa prezentati argumente pro / 

sau contra acesteia, folosind materialele de 

curs (puteti adauga si alte documente, dar 

numai complementar celor indicate in 

apcampus):     1. În procesul formulării 

politicilor europene, vocea cetățenilor europeni 

este foarte rar auzită.

2. Parlamentul European are o voce puternică în 

procesul formulării politicilor europene.

3. Statele membre ale Uniunii Europene nu au o 

putere reală în procesul formulării politicilor 

europene.  Lucrarea se trimite pana cel tarziu 

vineri, 11 septembrie (pe email 

dciancu@administratiepublica.eu)


