
Programarea examenelor sesiune de restante 

20-26.02.2017 

Comunicare şi Relaţii Publice ID 

 

 

ANUL I                                  Data  Ora  Sala  

Limba engleză (examen oral)  20.02 11 IV/6 

Introducere în ştiinţa comunicării si a relaţiilor publice 21.02 12 V/2 

Utilizarea calculatorului în relaţiile publice  21.02 16 C1 

Metode de cercetare în ştiinţele comunicării 23.02 12 V/2 

Elaborarea si redactarea lucrarilor stiintifice 24.02 14 V/2 

Etica si legislatie CRP Vezi detalii mai jos 

 

 
 

 

ANUL II                     Data  Ora  Sala  

Comunicare mediatică 20.02 10 101 

Bazele PR 21.02 14 V/2 

Comunicare internă în organizaţii 23.02 14 V/2 

Tehnici de persuasiune Vezi detalii mai jos 

Comunicare interculturală Vezi detalii mai jos 

Practică profesională– raport de practica si 

adeverinta 

la Departamentul IDIFR sau scanate pe adresa 

cadar@fspac.ro  pana la data de 22 februarie 2017 

 

 



ANUL III Data  Ora  Sala  

Tehnici de promovare în mass-media 20.02 12 101 

Instituţia purtătorului de cuvânt 21.02 10 T3 (cladirea FSPAC 2 – 

str. Minerilor nr. 85) 

Strategii de promovare a actorului politic 21.02 15 V/2 

Responsabilitate socială corporatistă 22.02 14 IV/1 

Teorii ale limbajului Vezi detalii mai jos 

Practică profesională– raport de practica si 

adeverinta 

la Departamentul IDIFR  sau scanate pe adresa 

cadar@fspac.ro pana la data de 22 februarie 2017 

 

Comunicare interculturala 

Elaborarea unui referat (3-5 pagini) despre o carte care sa aiba tangenta cu subiectul 

cursului. Lucrarea se preda in forma listata la Departamentul IDIFR – pana la data de 

22.02.2017, ora 12. 

 

Tehnici de persuasiune 

Construiti un discurs persuasiv (aproximativ 1,5 pagini). Precizati clar contextul: cine tine 

discursul?unde? in fata cui (cine este publicul)? 

Prin acest discurs persuasiv trebuie sa construiti cel putin doua argumente prin care sa 

incercati sa convingeti pe cineva de ceva. De exemplu: un  discurs tinut de un om de stiinta in 

fata studentilor, prin care incearca sa-i convinga de cat de daunator este fumatul. 

Orice tema poate fi abordata in acest discurs, nu exista nicio restrictie in ceea ce 

priveste tema.  

Lucrarea se preda in forma listata la Departamentul IDIFR – pana la data de 

22.02.2017, ora 12. 

 

 

Teorii ale limbajului 

Pentru evaluare studenţii vor trebui să elaboreze două lucrări în care să comenteze 

două filme artistice: The Reader (2008, regia Stephen Daldry) şi Zbor deasupra unui cuib de 

cuci (One Flew over the Cuckoo’s Nest, 1975, regia Milos Forman). Iată cerinţele care trebuie 

respectate: 



-comentariul critic nu se confundă cu rezumatul; el va urmări aspectele pe care le-am 

menţionat la ultimul curs (repet pe scurt: semnificaţiile posibile ale subiectului, repere care 

ghidează interpretarea, semnificaţii atribuite personajelor, relaţiile dintre personaje, relevanţa 

titlului în raport cu subiectul şi altele); 

-dimensiuni: 3-5 pagini pentru fiecare lucrare; 

-format: Times New Roman, caractere de 12, 1,5 linii, Justify, margini de 2,5 cm; 

-termen: lucrările listate se predau la Departamentul IDFR pana in 22.02.2017, ora 12. 

 

Etica si legislatie CRP 

Studenții care au participat la discuțiile legate de curs pe parcursul semestrului 

vor  primi 2 puncte la nota finala de la acest examen. Cursul se finalizează cu o analiză în 

perspectivă etică a unui material reprezentativ pe care studenții îl aleg dintre sfera 

comunicării. Studeții  vor depune un CD cu 3 exemple preferate de materiale, iar unul dintre 

acestea va fi prezentat pe 2 pagini. Materialele se predau  la Departamentul IDIFR pina in 22 

februarie, ora 12. 

 

Introducere in stiintele politice (doar in atentia studentilor care au restanta la 

aceasta disciplina) 

Examenul este scris, sub forma de take-home exam. 

Subiectele de examen vor fi trimise pe mail cursantilor in data de 24 februarie, cu 48 de ore 

inainte de termenul limita pentru rezolvare. 

Pentru rezolvarea subiectelor, cursantii se pot folosi suportul de curs, capitolele din 

bibliografie incarcate pe platforma si orice alte surse le considera utile, cu respectarea 

regulilor de onestiate academica. Lucrarile plagiate se noteaza cu 1. 

Subiectele de examen rezolvate se trimit pe adresa de mail angi@fspac.ro pana in data de 26 

februarie, ora 12 a.m. 
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