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Programarea sesiunii de restante pt an III 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANUL I - 12.06-2.07.2017 DATA  ORA  SALA  

Limba engleza (scris + oral) 24.06 11 V/2 – scris  

IV/3 si IV/6 – 

examen oral 

Istoria gândirii politice.Teorie politica clasica  1.07 10 IV/5 

Multiculturalism si comunicare interculturala  Vezi detalii mai jos  

Introducere în studiile de conflict  Vezi detalii mai jos  

Studii de gen  Vezi detalii mai jos  

Drept constitutional si institutii politice in Romania  Vezi detalii mai jos  

Introducere in relatii internationale  Vezi detalii mai jos  

ANUL III – 27.05 – 11.06.2017 DATA  ORA  SALA  

Comunicare publica  27.05  9 II/4 

Instituţii politice. UE: drept, institutii si politici 

comunitare (scris +eseu – vezi email din 15.05.2017) 

10.06 11 II/4 

Managementul conflictelor si tehnici de negociere 11.06 12 V/2 

Drepturi si libertati publice in Romania  Vezi detalii mai jos  

Etnopolitica Vezi detalii mai jos  

Practica profesionala Adeverinta si raport de practica la Departament 

IDIFR pana in 8 iunie (sesiunea normala) si 16 

iunie (sesiunea de restante) 

ANUL III – 12.06 – 18.06.2017 DATA  ORA  SALA  

Atelier de analiza politica  Vezi email transmis de cadar@fspac.ro in data 

de 16.05.2017 

Cetatenie si drepturile omului – prezentare lucrare 6.06 / 14.06 11 / 10 Sala de consiliu 

/ IV/5 

Comunicare publica  16.06 9 II/4 

Drepturi si libertati publice in Romania  Vezi detalii mai jos  

Etnopolitica Vezi detalii mai jos  

Instituţii politice. UE: drept, institutii si politici 

comunitare (scris +eseu – vezi email din 15.05.2017) 

14.06 11 II/4 

Introducere în economia politică 6.06 / 15.06 10 III/4 / 101 

Istoria gândirii politice.Teorie politica clasica 6.06 / 14.06 11 / 10 Sala de consiliu 

/ IV/5 

Limba engleza (scris + oral) 9.06 / 12.06 16 / 10 II/1 / IV/3 

Managementul conflictelor si tehnici de negociere 16.06 14 III/4 

Metode cantitative de analiză în științele politice. 

Statistică aplicată 

31.05 / 13.06 10 IV/2 

Partide şi sisteme electorale Vezi detalii mai jos  

Politici publice Vezi detalii mai jos  

Practica profesionala Adeverinta si raport de practica la 

Departament IDIFR pana in 8 iunie (sesiunea 

normala) si 16 iunie (sesiunea de restante) 

Teoria democratiei 6.06 / 14.06 11 / 10 Sala de consiliu 

/ IV/5 

mailto:cadar@fspac.ro


Evaluarea la Multiculturalism si comunicare interculturala (vezi email primit de la dl prof. Oltean in data de 

30.04.2017) va consta in intrebari si raspunsuri scrise, pe care va rog sa le redactati acasa. Va rog sa va alegeti fiecare 4 

subiecte din lista de mai jos pe care apoi sa le tratati in scurte lucrari de jumatate de pagina-1 pagina fiecare.  

 

Fiecare set de intrebari corespunde unuia dintre cele 4 module ale cursului. Multe dintre informatiile de care aveti nevoie 

pentru rezolvarea exercitiilor sunt in suportul de curs. Altele trebuie sa le luati din alte surse. Aveti bibliografia 

recomandata in suportul de curs. De asemenea daca folositi google scholar puteti gasi o serie de articole si lucrari despre 

multiculturalism pe care le puteti citi si folosi.  

 

De asemenea, va rog foarte mult sa nu plagiati. Pentru orice informatie, date, concept sau teorii pe care le folositi va rog 

sa treceti in scurtele lucrari pe care le faceti sursele bibliografice aferente. Puteti sa imi scrieti daca aveti nevoie de ajutor, 

daca sunt neclaritati. 

 

In alta ordine de idei, vom avea urmatorul curs in intervalul 12-14 mai. Pana atunci va rog sa consultati lista cu subiectele 

si sa va decideti asupra temelor pe care vreti sa le tratati. Fiecare alege 4 intrebari si raspunde in scris. Lucrarile o sa le 

trimiteti pe email. O sa stabilim si o data limita pana cand trebuie trimise care sa va permita citirea materialului si 

redactarea raspunsurilor. 

Termenul limita este 12 iunie, ora 23:59. Lucrarea trebuie trimisa pe email la ovidiuoltean@fspac.ro 

 

 

Examenul pentru cursul de Introducere in Studiile de Conflict  va consta in redactarea unui eseu bazat pe materia din suportul de 

curs (il gasiti pe platforma Moodle) si prezentata la cele doua intalniri de curs. 

 

Eseul trebuie sa contina urmatoarele: 

 

1. Descrierea unui conflict real (trait de dumneavoastra, intamplat in familie sau cercul de prieteni, citit sau vazut in mass-media). 

2. Odata descris conflictul, va rog sa-mi descrieti si sa analizati structura acestui conflict. 

3. Odata ajunsi la ultimul element de structura - rezolutia, va rog sa-mi descrieti cum ar fi putut fi rezolvat conflictul prezentat prin 

intermediul negocierii principiale. 

 

Data limita de predare a eseului este: 15 iunie (sesiune normala) si 4 septembrie (sesiune de restante) 

 

Adresa de e-mail unde va rog sa va trimiteti lucrarile este ciprian.sandu@fspac.ro.  

 

In cazul in care aveti nelamuriri sau intrebari suplimentare, ma puteti contacta pana atunci la adresa mai sus mentionata. 
 
 
 
 

Drept constitutional si institutii politice in Romania 
 

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 10 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 trimise pana in data de 10 iunie – anul III (doar studentii care au restanta la aceasta disciplina) 

si 18 iunie – sesiune de restante  

Anul I - 15 iunie - pe adresa de mail cadar@fspac.ro, cu specificatia "examen ID Curt". 
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Drepturi si libertati publice in Romania 

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 10 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 10 iunie – sesiune normala si 18 iunie – sesiune de restante si trebuie 

trimise pe adresa de mail cadar@fspac.ro, cu specificatia "examen ID an III Curt". 
 

 

Introducere in relatii internationale 

Trebuie facuta o lucrare de cercetare de 3-5 pagini care sa cuprinda o intrebare de cercetare sau ipoteza de cercetare, o 

revizuire a literaturii si analiza propriu-zisa, toate astfel incat sa antreneze concepte din materia respectiva. 

Data limita de trimitere a lucrarilor: pt anul I - 25 iunie, pt anul III (doar studentii care au restanta la aceasta 

disciplina)  - 10 iunie (sesiunea normala) si 18 iunie (sesiunea de restante). 
Adresa bogdan.radu@fspac.ro.  
 

 

Partide si sisteme de partide 

 

La cursul de partide și sisteme de partide aveti de scris o lucrare intre 1000 si 2000 de cuvinte prin care sa analizati un 

partid politic la alegere din Romania urmarind modul de formare al partidului originea acestuia, profilul ideologic si 

profilul alegatorilor. In plus mai aveti de facut doua rezumate critice la doua texte puse pe moodle la alegere. 

Toate lucrările trebuie să conţină bibliografie redactată conform cerinţelor din suportul de curs pe scriere academică. 

Lucrări având părţi copiate de pe Internet fără menţionarea sursei sau punerea de ghilimele primesc nota finală 1 

Lucrări fără bibliografie primesc nota finală 4.  

Data limita de trimitere a lucrarilor - 10 iunie (sesiunea normala) si 18 iunie (sesiunea de restante)  

Adresa: burean@fspac.ro   

 

 

La cursul de Politică electorală aveţi de făcut: 

  

Trebuie să scrieţi o lucrare între 1000 şi 2000 de cuvinte în care să analizaţi un segment de populaţie din România 

urmărind preferinţele electorale ale acestuia, de unde obţine infomaţia despre politică, ce ideologie susţine şi ce profil 

sociodemografic are. 

Un exemplu de astfel de segment poate fi reprezentat de tineri, sau pensionari, sau oameni educati, oameni care au doar 

liceul, persoane cu venituri mici sau mari, persoanele cu religie ortodoxa etc. 

De exemplu la persoanele needucate sa aflaţi preferinţele lor electorale, ce venituri au ce vârstă au. 

Să vă bazaţi pe barometrele de opinie publică pe care le găsiti la acest link: http://datedeschise.fundatia.ro/baze-de-date-

de-cercetare/ 

sau pe siteul Date electorale romanesti  http://www.polito.ubbcluj.ro/romanianelectoraldata/ro 

  

Lucrarea trebuie să conţină bibliografie redactată conform cerinţelor din suportul de curs pe scriere academică. 

Lucrări având părţi copiate de pe Internet fără menţionarea sursei sau punerea de ghilimele primesc nota finală 1 

Lucrări fără bibliografie primesc nota finală 4. 

Data limita de trimitere a lucrarilor:  10 iunie (sesiunea normala), 18 iunie (sesiunea de restante)  

Adresa: burean@fspac.ro 
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Pentru examenul final la Politici Publice aveti de realizat un proiect: identificati o problema care poate fi rezolvata 

printr-o politica publica si cautati solutii pentru aceasta problema, sub forma unei propuneri de politica publica. Veti 

detalia: actorii implicati, costuri si beneficii, atat simbolice, cat  si materiale, prognoze (consecinte, costrui neprevazute 

etc.), beneficiari si responsabili. 

Lucrarea va avea 5-7 pagini si va fi trimisa pe mail pe adresa bogdan.radu@fspac.ro 

Data limita de trimitere a lucrarilor: 10 iunie (sesiunea normala), 18 iunie (sesiunea de restante)  

 

 

Pentru materia Studii de gen aveti de facut un mic proiect de monitorizare a presei din Romania: minim 10 stiri sau 

"intrari"pe care le comentati din perspectiva disciplinei (urmariti stereotipuri de gen, felul in care se construieste 

discursiv masculinitatea/feminitatea, cum sunt prezentati dferit barbatii si femeile etc.). Stirile pot fi din presa scrisa, 

radio, TV,  sau puteti comenta versuri de melodii, documente, reviste de femei/barbati etc. Pentru orice nelamuriri puteti 

scrie pe adresa teampau@fspac.ro 

Data limita de trimitere a lucrarii:  

Pentru studentii din anul III cu restanta la aceasta disciplina: 10 iunie (sesiunea normala) si 18 iunie (sesiunea de 

restante)  pe adresa teampau@fspac.ro  

 

Pentru studentii din anul I: 30 iunie (sesiunea normala) si 4 septembrie (sesiunea de restante)  pe adresa 

teampau@fspac.ro 
 
 

Etnopolitica 

Va rog sa identificati un conflict etnopolitic din istoria recenta sau istoria secolului XX si sa il analizati in 4-5 pagini. In 

lucrare trebuie sa identificati: 

 actorii implicati in conflict, grupurile etnopolitice implicate si perspectiva grupurilor asupra conflictului 

 natura conflictului 

 cauzele sale 

 evolutia 

 modalitatea de solutionare sau posibile solutii de solutionare 

Trebuie sa incercati pe cat posibil sa folositi concepte din suportul de curs, precum conflict deschis, conflict latent, 

fractionalizare etnolingvistica, diversitate etnoculturala etc.  

Lucrarea trebuie sa aiba minim 4 pagini, format Times New Roman, 12, spatiere intre randuri de 1.5. Nu uitati sa 

mentionati fiecare sursa biliografica folosita, daca citati autori din suportul de curs sau din alte lucrari. Puteti folosi orice 

sistem de citare doriti atata timp cat acesta este consecvent folosit pe tot parcursul lucrarii. Puteti folosi note de subsol 

(footnotes), citare in paranteza sau endnotes. De asemenea nu uitati sa puneti toate sursele intr-o lista bibliografica la 

final. 

Termenul limita este 9 iunie, ora 23:59 – sesiune normala si 18 iunie, ora 23:59 – sesiune de restante. 

Lucrarea trebuie trimisa pe email la ovidiuoltean@fspac.ro 
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