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Pentru examenul la Leadership trebuie sa realizati o lucrare de 2000-2500 de cuvinte in care sa analizati profilul 

lui Donald Trump din perspectiva Leadershipului transformational (capitolul 9 din cartea lui Northouse, disponibila pe 

Moodle). Va rog sa asociati conceptele teoretice cu exemple concrete din activitatea lui Trump.  

Lucrarea se trimite pe adresa jiglau@fspac.ro pana in 26.02.2017 (inclusiv). 

 

 

Introducere in stiintele politice 

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. 

Introducere in metodologia cercetarii stiintelor sociale/politice 
Pentru Introducere in metodologie trebuie realizat un design de cercetare care sa respecte urmatorii pasi: intrebare de cercetare, ipoteza, 
revizuirea literaturii, metodologie. NU trebuie facuta cercetarea in sine, ci doar designul ei. Lucrarea trebuie sa aiba intre 3 si 5 pagini. 

Daca aveti nelamuriri, scrieti-mi: teampau@fspac.ro Data limita 26.02.2017 

 

ANUL I DATA  ORA  SALA  

Tehnici de cercetare si redactare academica Vezi detalii mai jos 
Leadership Vezi detalii mai jos 

Institutii politice. Sistem politic romanesc Vezi detalii mai jos 

Introducere in stiintele politice Vezi detalii mai jos 

Introducere in metodologia cercetarii stiintelor sociale Vezi detalii mai jos 

Utilizare si operare PC    

Limba engleza 20.02 11 IV/6 

ANUL III DATA  ORA  SALA  

Multiculturalism si comunicare interculturala Vezi email primit in 25.01.2017-  

termen limita proiect 21.02.2017 

Tranzitie si democratizare in Europa Centrala si de Est 21.02 10 IV/5 

Seminar de cercetare Vezi detalii mai jos 

Etica politica Vezi detalii mai jos 

Comportament politic Vezi detalii mai jos 

Sociologie  Vezi detalii mai jos 
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Tehnici de cercetare si redactare academica 

 

Nota e formata din doua parti: 5 puncte sunt pentru cele 4 teme: 

 

1. Formularea de trei ipoteze despre trei evenimente politice  

2. Scrierea unui eseu argumentativ de 500 de cuvinte în care răspundeți la întrebarea care este cel mai bun regim politic   

3. Formulați o bibliografie formată din 5 intrări bibliografice   

4. Faceți un CV în format Europass  

 

Daca nu ati tirmis pana acum temele de mai sus, le puteti trimite pana in 26 februarie pe adresa burean@fspac.ro 

 

In sesiune, veti primi prin email un text care trebuie rezumat si trimis prin email la adresa burean@fspac.ro 

 Rezumatul nu trebuie sa fie mai lung de 800 de cuvinte. Rezumatul este 5 puncte din nota finala. 

 

Institutii politice. Sistem politic romanesc 

examinarea la acest curs are in vedere evaluarea unui lucrari de cercetare pe o tema la alegere din cadrul temelor 

prezentate in cadrul suportului de curs. Lucrarea trebuie sa aiba intre 8 si 12 pagini, cu toate carcateristicile academice 

standard- Times New Roman, carcatere de 12, la 1,5 randuri, cu sistemul de citare Harvard. 

(http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/pages/view/forauthors) 

 

Lucrarea va trebui sa aiba o parte teoretica - revizuirea literaturii de specialitate si o parte aplicata - ex. studiu de caz, 

analiza legislatiei, analiza de documente, metoda comparatiei, etc. 

Lucrarile vor trebui finalizate pana in data de 26 februarie si am sa va rog sa mi le trimiteti pe adresa de 

mail curt@fspac.ro, cu specificatia "examen ID Sistem Politic Romanesc". 

 

 

Pentru examenul de Comportament politic, va rog sa realizati o lucrare de 2000-2500 de cuvinte in care sa analizati 

comportamentul alegatorilor americani in contextul alegerilor prezidentiale din noiembrie 2016, facand referire la 

conceptele din capitolele 8 si 9 disponibile pe platforma Moodle.  

Lucrarea se trimite pe adresa jiglau@fspac.ro pana in 26.02.2017 (inclusiv). 

 

 

Etica politica 
Pentru Etica politica trebuie trimis pe adresa teampau@fspac.ro  pana In 26.02.2017 inclusiv un eseu de minim 5 pagini 

in care se discuta din perspectiva diferitelor abordari ale eticii un caz, fie preluat din mass media, fie din literatura (sau 

chiar ipotetic). Pentru nelamuriri ii puteti scrie dnei profesoare. 

 

 

Seminar cercetare 
Lucrare scrisa trimisa pe email la angi@fspac.ro, pana in data de 26.02.2017. 

Lucrarea este capitolul de revizuire a literaturii (varianta preliminara a acestuia) pregatit ca parte a procesului de scriere a 

lucrarii de licenta. Numar de pagini recomandat: 10-12  , TNR, 12, spatiere 1,5. Lucrarea trebuie sa fie bazata pe minim 5 

surse bibliografice. Lucrarile plagiate atrag nota 1. 

 

Sociologie 
Pentru evaluarea la Sociologie studentii vor elabora o lucrare pe o tema din suportul de curs. Minim 5 pagini. 

Lucrarea se trimite pe adresa zoldeandrea@gmail.com pana in 26.02.2017. 
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Restante din anul II 2015/2016 

 

Pentru evaluarea performantei la cursul de Dezvoltare Internationala studentii vor elabora o lucrare de evaluare a unui 

proiect de dezvoltare internationala. In prima faza, studentii vor identifica un astfel de proiect (fie de pe pagina Ro Aid -

 http://www.roaid.ro/page/rapoarte-anuale-79, fie de pe pagina dedicata dezvoltarii internationala de la Comisia 

Europeana - https://ec.europa.eu/europeaid/home_en). In a doua faza, studentii vor descrie proiectul analizat. In a treia 

faza, studentii vor evalua rezultatele proiectului, prin compararea rezultatelor obtinute cu cele preconizate la inceput. In 

al patrulea rand, studentii vor oferi sugestii de imbunatatirea performantei proiectului ales (cu alte cuvinte, cum ar fi 

putut fi formulat proiectul astfel incat sa fie mai eficace/eficient). Lucrarea de evaluare trebuie trimia pe 

adresa bogdan.radu@fspac.ro, pana la data de 26 februarie 2017.  

 

 

 

 

 

 

Guvernanta europeana – examen scris si lucrare de 10 pagini – 23.02.2017 ora 14 ora II/4 

 

Va rog sa-mi trimiteti un mesaj pe email pentru a ma anunta daca veti participa la examen  

 

 

Filosofie politică. Teorie politică modernă 

 

22.02 ora 10 sala IV/5 
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