SESIUNE DE EXAMENE - IANUARIE-FEBRUARIE 2021-2022 - 17.01.2022 - 06.02.2022
ANUL II 2021-2022 COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE I.F.
Nr.
crt.
1

Nume disciplină
Etică, gândire critică și
integritate academică

2 Introducere in branding

3 Introducere în semiotică

4 Marketing politic

Titularul
disciplinei
Lect.univ.dr. Nica
Daniel-Răzvan
Lect.univ.dr.
Boureanu Valentina

Lect.univ.dr. Podaru
Dan

Conf.univ.dr. Momoc
Antonio Roberto

Tipul de
evaluare
finală

Data

Ora

Examen

03.02.2022

11.00

Examen

21.01.2022

10.00

Examen

5 Multimedia
6
7
8
9
10
11

Tehnici de lucru în
audiovizual (TV)
Strategii și tehnici de comunicare
în campaniile electorale
Tehnici de redactare în limba
engleză
Tehnici de redactare în limba
franceză
Managementul reputației în
afaceri - OPȚIONAL
Producție media pentru PR OPȚIONAL

Prof.univ.dr. Drulă
Georgeta
Conf.univ.dr.
Bălășescu Mădălina

05.02.2022

18.01.2022

grupa 3 - 14.00 ;
grupa 4 - 16.00

19.01.2022

grupa 1 - 12.00;
grupa 2 - 14.00

Examen

25.01.2022

10.00

Examen

31.01.2022

11.00-13.00

Lect.univ.dr. Ștefanel
Adriana

Verificare

S. Vasilache

Verificare

Prof.univ.dr. Lazăr Mirela

Verificare

Drd. Luiza Domnișoru

Verificare

Conf. univ. dr. Surugiu
Romina

Verificare

online

Având în vedere faptul că este o situație pandemică în care trebuie păstrate măsurile de siguranță sanitară, Examenul la disciplina Introducere în
Semiotică, de pe data de 5 FEBRUARIE se va desfășura pe parcursul întregii zile.
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 București la data de 16.12.2021:
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-cov2-cu-teste-gratuite-asigurate-de-ministerul-sanatatii/) sau poate fi achiziționat un test rapid antigen din farmacie Studenții trebuie să participe la examen
doar cu grupa din care fac parte și la ora programată.
Programarea grupelor și specializărilor pentru examen este următoarea:
(https://www.google.com/search?q=test+antigen+rapid&prmd=ivsxn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5u_ivn_D0AhUGgv0HHapfDzsQ_AU
oAXoECAIQAQ&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.Studenții
trebuie să participe la examen doar cu grupa din care fac parte și la ora programată.
Programarea grupelor și specializărilor pentru examen este următoarea:
- 8:00-10:00 - susțin examenul în amfiteatrul R3 grupele ID Publicitate 1 ID, Publicitate 2 ID, CRP 1 ID
- 10:00 -12:00 susțin examenul în amfiteatrul R3 grupele CRP 2 ID și PUBLICITATE 1 IF și PUBLICITATE 2 IF
- - 12:00 - 14:00 susțin examenul în amfiteatrul R3 grupele PUBLICITATE 3 IF, CRP 1 IF și CRP 2 IF
- 14:00 - 16:00 susțin examenul în amfiteatrul R3 grupele CRP 3 IF și CRP 4 IF.
Pe toată durata examenului, studenții au obligația de a purta masca de protecție și să respecte regulile sanitare în vigoare.
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Gabriela Danciu

Observații

online

