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1 Introducere în semiotică

PROFERSOR TITULAR

Lect.univ.dr. Dan Podaru

DATA, ORA

OBSERVAȚII

25.01.2022

prelungire pe 25 ian,Restanța organizată EXCLUSIV pentru studenții aflați în prelungire de școlaritate pentru materiile
Introducere în Semiotică și Semiotica Publicității va avea loc în data de 25 ianuarie, între orele 10:00 și 12:00, în București la
data de 16.12.2021:Condițiile privind accesul studenților în spațiile de învățământ pentru susținerea examenelor în format fizic în
condiții de siguranță epidemiologice, adoptate de Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din amfiteatrul
R3.1. Prezentarea certificatului digital european Covid-19 (https://www.ms.ro/certificat-digital-covid-19/) care va fi prezentat
imprimat sau verificat electronic la intrarea în sală;2. Prezentarea rezultatului negativ al unui test rapid Covid-19, efectuat cu
maximum 24 de ore înainte de susținerea examenului; testul se poate realiza gratuit în farmacii autorizate
(http://www.ms.ro/farmacii-avizate-pentru-activitatea-de-testare-antigenica-rapida-pentru-diagnosticarea-infectiei-cu-sars-cov-2cu-teste-gratuite-asigurate-de-ministerul-sanatatii/) sau poate fi achiziționat un test rapid antigen din farmacie Pe toată durata
examenului, studenții au obligația de a purta masca de protecție și să respecte regulile sanitare în
vigoare.(https://www.google.com/search?q=test+antigen+rapid&prmd=ivsxn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5u_i
vn_D0AhUGgv0HHapfDzsQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=320&bih=697&dpr=2.63#imgrc=5ZdgCOpDnrfwaM) și realizat acasă. În
cazul acestui test achiziționat și efectuat acasă, cu maximum 24 de ore înainte de examen, studenții vor avea asupra lor testul cu
rezultatul negativ, păstrat etanș într-o sacoșă transparentă de unică folosință, precum și poza cu rezultatul negativ din momentul
în care testerul a afișat rezultatul.
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rezultatul negativ, păstrat etanș într-o sacoșă transparentă de unică folosință, precum și poza cu rezultatul negativ din momentul
în care testerul a afișat rezultatul.

Introducere în semiotică

Lect.univ.dr. Dan Podaru

Relații publice internaționale

Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

Data: 18.01.2022;
Ora 10.00

De contactat profesorul pentru link

Semiotică și comunicare organizațională

Lect.univ.dr. Camelia Cușnir

Data: 19.01.2022;
Ora 12.00

online
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Organizarea de evenimente

Lect.univ.dr. Antonia Matei

20.01.2022

DE TRIMIS PROIECT

4 Mass-media,politică,societate

Lect.univ.dr. Valeriu Turcan
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Etică, gândire critică și integritate academică

Lect.univ.dr. Dan Nica

Social media

Lect.univ.dr. Valentin Vîlcu
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Data: 18.01.2022;
De contactat profesorul pentru mai multe informatii
Ora: 15.00 online
Data: 03.02.2022
Ora 11.00
Data: 25.01.2022
Ora 10.00

https://meet.google.com/ydz-nfvt-nkt.

Introducere în semiotică

Lect.univ.dr. Dan Podaru

Deontologie

Lect. Univ.dr. Antonia Matei

Data: 25.01.2022;
Ora: 10.00 online

Introducere în sistemul mass media

Lect.univ.dr. Mădălina Bălășescu

Data:20.01.2022;
Ora: 11.00-13.00

Introducere în relații publice

Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

25.01.2022
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cazul acestui test achiziționat și efectuat acasă, cu maximum 24 de ore înainte de examen, studenții vor avea asupra lor testul cu
rezultatul negativ, păstrat etanș într-o sacoșă transparentă de unică folosință, precum și poza cu rezultatul negativ din momentul
în care testerul a afișat rezultatul.
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Introducere în semiotică

Lect.univ.dr. Dan Podaru

Multimedia

Prof.univ.dr. Georgeta Drulă
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Tehnici de lucru în audiovizual (TV)

Lect.univ.dr. Mădălina Bălășescu

Relații publice internaționale

Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

Relații publice guvernamentale

Alexandra Enescu

Marketing

Lect.univ.dr. Anca Anton

prelungire pe 25 ian,Restanța organizată EXCLUSIV pentru studenții aflați în prelungire de școlaritate pentru materiile
Introducere în Semiotică și Semiotica Publicității va avea loc în data de 25 ianuarie, între orele 10:00 și 12:00, în București la
data de 16.12.2021:Condițiile privind accesul studenților în spațiile de învățământ pentru susținerea examenelor în format fizic în
condiții de siguranță epidemiologice, adoptate de Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din amfiteatrul
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vigoare.(https://www.google.com/search?q=test+antigen+rapid&prmd=ivsxn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5u_i
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DE CONTACTAT PROFESORUL PE MAIL SAU FACEBOOK / MESSENGER
Data:31.01.2022;
Ora:11.00-13.00
Data: 18.01.2022;
Ora 10.00

De contactat profesorul pentru link

Data: 01.02.2022;
Ora 14.00-16.00

Google Meet - de prezentat proiect

Data: 29.01.2022;
Ora 10.00

online
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Lect.univ.dr. Valentina Boureanu
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Data:21.01.2022;
Ora:10.00

online
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