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PROGRAMAREA EXAMENELOR   MASTER RESTANŢE an I în sesiunea de vară 08 iulie – 14 iulie 2019 

 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  

 

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

iulie 
08 16 

Info 1  

AEMP I 
 oral 

Identificarea surselor de finanţare Lect dr. Paula Mureşan 

iulie 10 17 Aula AEMP I  oral Designul proiectelor Dr. Adelhaida Kerekes 

iulie 09 16 Claudiopolis 
 

AEMP I 
 oral 

Managementul ciclului de 
proiect 

Conf. dr. Adrian 

Corpădean 

iulie 11 16 Aula  AEMP I  scris 
Legislaţia programelor şi 

proiectelor europene 

Lect. dr. Mihaela 

Oprescu 

iulie 12 17 Jean Monnet  AEMP I  scris 
Analiza economică a proiectelor şi 

politicilor 
Lect. dr. Horaţiu Dan 
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PROGRAMAREA EXAMENELOR  MASTER RESTANŢE an I în sesiunea de vară 08 iulie – 14 iulie 2019 

 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

iulie 09 9 

Birou conf. dr. 

Valentin 

Naumescu 

GE I  oral 

Instabilitate şi conflicte în 

vecinătatea estică a UE 
Conf. dr. Valentin 

Naumescu 

iulie 11 24 mail GE I  eseu 
Metode de cercetare şi de analiză 

în ştiinţele sociale 
Lect. dr. Şerban Văetişi 

iulie 12 17 Jean Monnet GE I  scris 
Analiza economică a proiectelor şi 

politicilor 
Lect. dr. Horaţiu Dan 

 

iulie 
11 10 Mărgineanu GE I  scris 

Sectorul neguvernamental şi sfera 

publică 
Conf. dr. Diana Reianu 

iulie 10 10 Sala Briand GE I  scris 
Strategii de consultanţă şi lobby Lect. dr. Miruna 

Balosin 

 

iulie 
08 18 ICE GE I  scris 

Cariere în instituţii europene Conf. dr. Georgiana 

Ciceo 
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PROGRAMAREA EXAMENELOR MASTER  RESTANŢE an I în sesiunea de vară 08 iulie – 14 iulie 2019 

 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

iulie 
08 9 Lovinescu CI I  scris 

Comunicare managerială 

 
Conf. dr. Mircea Maniu 

iulie 11 17 ICE CI I  oral 
Comunicare de criză 

 

Lect. dr. Delia Pop-

Flanja 

iulie 09 10 Lovinescu CI I  scris 
Comunicare în marketing 

 

Lect. dr. Monica 

Burcă-Voicu 

iulie 10 16 
Centrul de 

practică 

 

CI I 
 oral Managementul ciclului de proiect 

Conf. dr. Adrian 

Corpădean 

iulie 12 17 Lovinescu CI I  oral 
Limbă engleză aplicată în științele 

sociale  
Lect. dr. Roxana Nistor 
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PROGRAMAREA EXAMENELOR MASTER  RESTANŢE an I în sesiunea de vară 08 iulie – 14 iulie 2019 

 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  

 

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

iulie 
08 18 Aula 

MP I 
 scris Comportament organizaţional 

Conf. dr. Nicoleta 

Racolţa-Paina 

iulie 09 18 FSEGA 325 
MP I 

 eseu 
Strategii de marketing 

internațional 

Conf. dr. Alexandru 

Chiș 

iulie 08 9 Lovinescu MP I  oral/ referat Comunicare managerială Conf. dr. Mircea Maniu  

iulie 08 16 Mărgineanu 
MP I 

 oral/ eseu 
Analiza pieței muncii Lect. dr. Romana 

Cramarenco 

iulie 11 18 Lovinescu MP I  scris Etică organizațională Lect. dr. Monica Pop 
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PROGRAMAREA EXAMENELOR MASTER  RESTANŢE an I în sesiunea de vară 08 iulie – 14 iulie 2019 

 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  

 

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

iulie 
08 17 Jean Monnet 

RIPEMC I 
 scris 

Mișcări de protest, radicalizare și 

crizele lumii actuale 

Lect. dr. Ciprian 

Bogdan 

iulie 11 12 mail RIPEMC I  referat 
Metode de cercetare și de analiză 

în științele sociale 

Lect. dr. Şerban Văetişi 

iulie 13 18 Jean Monnet RIPEMC I  scris 
Migrație și refugiați in spațiul 

transatlantic 

Lect. dr. Raluca 

Moldovan 

iulie 13 18 mail RIPEMC I  referat 
Internaționalizarea conflictelor 

etnice și religioase 
Conf. dr. Laura Herţa 

iulie 12 12 mail RIPEMC I  referat Securitate societală și de mediu Lect. dr. Şerban Văetişi 
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PROGRAMAREA EXAMENELOR MASTER  RESTANŢE an I în sesiunea de vară 08 iulie – 14 iulie 2019 

 

În eventualitatea unor modificări de oră şi sală datele examenelor se verifică cu o zi înainte la avizier. 

La intrarea în examen se prezintă carnetul de student şi buletinul de identitate. Studentii debitori nu au dreptul sa fie examinati. Cei care 

au platit taxele, vor prezenta profesorului actele doveditoare din care sa reiasa acest lucru (copie dupa chitanta). 

Studenţii  au dreptul la o prezentare la examen, la una din cele două date programate.  

 

Luna ziua ora sala Anul grupa 

tip de 

examen 

scris/oral 
Disciplina Cadru didactic 

iulie 
14 24 mail SPEC FR I  

Proiect de 

cercetare 

Formarea naţiunii în Europa 

 
Lect. dr. Vlad Mureşan 

 

iulie 14 24 mail SPEC FR I  
Proiect de 

cercetare 

Internaţionalizarea conflictelor 

etnice şi religioase 
Conf. dr. Laura Herţa 

iulie 08 12 Lovinescu SPEC FR I  scris 
Metodologie și epistemologie în 

științele sociale 
Prof. dr. Eniko Vincze 

iulie 14 24 mail SPEC FR I  eseu 
Norme şi societăţi 

 
Lect. dr. Vlad Mureşan 

iulie 14 24 mail SPEC FR I  
Proiect de 

cercetare 

Identitate, populism, extremism 

 

Prof. dr. Sergiu 

Mişcoiu 

iulie 09 16 L1 sau Info 2 SPEC FR I  oral 
Limba franceză aplicată în ştiinţele 

sociale 
Lect. dr . Delia Flanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


