Anul universitar  
Misiunile programului de studii COMUNICARE Ş I RELAŞ II PUBLICE
din domeniul de licenŞŞ Ş tiinŞe ale ComunicŞ rii %ciclul I & program de ' ani( Anii I) II) III
ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare) asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive la disciplinele programului
Misiuni ale programului de studii
Formarea de absolvenţi capabili sţ activeze ca specialiţti în comunicare ţi relaţii publice pentru activitţţi
specifice ocupaţiei desfţţurate în instituţii societţţi comerciale partide ţi organizaţii politice organizaţii

Misiunea didactica

nonguvernamentale etc
Formarea de absolvenţi capabili să participe la activitţţi de cercetare în domeniul comunicţrii ţi
relaţiilor publice ţi de a se perfecţiona prin studii de nivel masteral ţi doctoral prin antrenarea lor la
Misiunea de cercetare

realizarea unor teme ţi proiecte de cercetare coordonate de departamentelecatedrele implicate în
desfţţurarea programului

Modalităţi
Modalităţi şi
şi criterii de evaluare; asigurarea recunoaşterii
recunoaşterii acumulă
acumulărilor progresive la discipline

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(

I


sem 

Introducere în teoriile
comunicţrii

•
•
•

Examen scris
examinatori interni

•

Nota pentru activitatea pe parcurs reflectţ
urmţtoarele aspecte& teme de seminar vizând

! întrebţri referitoare la teorie vizând inclusiv

evaluarea performanţelor din cadrul

parcurgerea bibliografiei ţi reprezentând #!$ din nota

seminariilor '(!$) prezenţa ' !$) test de

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(

•

la examen  ţi douţ aplicaţii având ponderea de (!$

evaluare a cunoţtinţelor teoretice ţi a

din nota la examen

capacitţţii studenţilor de a le aplica '(!$)

Nota examenului reprezintţ * din nota finalţ+*
nota pe activitatea pe parcurs

•
•
•



I

Examen scris
examinatori interni

•

Subiecte& douţ teoretice ţi  practic

•

Nota examenului reprezintţ * din nota finalţ+ *

Introducere în massmedia

sem I

Salţ repartizatţ de DCLS

•

nota finalţ

notţ pe activitate pe parcurs
•

Nota 0 pentru tratarea minimalţ a fiecţrui subiect la

•

Notele de promovare la examen ţi la
activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ

examen
•

Teme de seminar cu pondere de *!$ din

la promovarea disciplinei

Nota ! pentru tratarea subiectelor la examen cu
includerea informaţiei din bibliografie

*

I

Introducere în sociologie ţi

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Examen scris

•

Nota 0 pentru activitţţile pe parcurs se acordţ

•

examinatori interni

pentru realizarea referatului în proporţie de 2!$

•

subiecte teoretice

ţi prezentarea sa

•

opinie publicţ

sem 
•

•

Nota 0 se acordă la examenul scris se acordă pentru

•

Nota ! pentru activitţţile pe parcurs se acordţ

rezolvarea a două subiecte în proporţie de minim 0!$

pentru realizarea referatului în proporţie de

Nota ! se acordă la examenul scris pentru rezolvarea

!!$ ţi pentru prezentarea lui clarţ fluentţ

celor

subiecte de nota ! conform obiectivelor

logicţ ţi de încadrare în timpul alocat De

disciplinei prezentate la curs şi în Fişa disciplinei

asemenea fiecare student este monitorizat pe

Salţ repartizatţ de FSC

parcursul activitţţilor ţi trebuie sţ mai aibţ

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
minim o intervenţie pe temele în discuţie la
activitţţile de seminar ţisau curs
•

Activitatea pe parcurs reprezintţ * din nota
finalţ

•

Notele la examen ţi la activitţţile pe parcurs
sunt recunoscute pânţ la promovarea
disciplinei

•

Examen scrisoral

•

* examinatori

 Subdisciplina& Exprimare scrisţ
•

Examen scris

•

* subiecte practice

•

Notarea se face pe baza examenului scris 'pondere

media dintre activitatea de seminar ţi lucrarea

0!$) ţi a activitţţii pe parcurs 'pondere 0!$)

de sfârţit de semestru Lucrarea are o

Nota 0 se acordţ dacţ studentul rţspunde parţial

pondere de **$ din nota la activitatea de

cerinţei folosind un vocabular limitat ţi structuri simple

seminar

•
I
(

sem 

Limba strţinţ I 4 Englezţ

cu greţeli care afecteazţ parţial sensul
•

•

•

•

Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintţ

Notele de promovare la activitatea de seminar

Nota !& studentul rţspunde în totalitate cerinţei

ţi la examen sunt valabile pânţ la promovarea

folosind corect un vocabular bogat ţi structuri complexe

disciplinei

Salţ repartizatţ de DCLS
 Subdisciplina& Exprimare oralţ

•

Examen oral la sfârţitul fiecţrui semestru

•

Bilete cu trei subiecte

•

Media dintre nota la examenul oral 'pondere 0!$) ţi
nota primitţ pentru activitatea pe parcurs 'pondere 0!$)

•

Nota pentru activitatea pe parcurs reflectă
corectitudinea și frecvența cu care
studentulstudenta intervine în timpul

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

•

•

Condiţia de acordare a notei 0& studentul obţine nota 0

laboratorului 'în cadrul activitţţilor de grup

la fiecare dintre subiecte 'subiectele au pondere egalţ)+

expuneri individuale)

Condiţia de acordare a notei !& studentul rezolvţ

•

Notele de promovare la activitatea de seminar

cantitativ si calitativ cele * subiecte 'respectarea

ţi la examen sunt valabile pânţ la promovarea

criteriilor specifice de fluenţţ acurateţe adecvare)

disciplinei

Salţ repartizatţ de DCLS

* Subdisciplina& Gramaticţ ţi Lexic
•

Examen scris
subiecte ' subiect teoretic ţi  aplicaţie)

•
•

Condiţia de promovare& nota minimţ 0 la activitatea pe

•

parcurs care presupune evaluarea temelor scrise ţi
participarea la curs conform regulamentului UPT

examenul scris au pondere egalţ '0!$)
•

respectiv la examenul scris
•

Nota la activitatea pe parcurs ţi nota la

Notele de promovare la activitatea de seminar
ţi la examen sunt valabile pânţ la promovarea

Notarea se face pe fiecare subiect acordarea notei

disciplinei

0 presupune rezolvarea a ½ din punctajul de !!$
acordat pentru fiecare subiect
•

Acordarea notei !& studentul rezolvţ cantitativ ţi
calitativ cele

I
0

sem 

Medierea comunicţrii in limbi

subiecte

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Evaluare distribuitţ

•

examinatori interni

•

teste scrise& unul constând din # întrebţri privitoare la

strţine 4 Englezţ

•

•

Nota pentru activitatea de la seminar reprezintţ
0!$ din nota finalţ ţi constţ din &

aspectele teoretice ale medierii ţi unul constând din

 Efectuarea temelor de casţ+ 0!$+

aplicaţii practice

 Participarea la activitţţile care se desfţţoarţ

Media notelor la teste reprezintţ 0!$ din nota finalţ

în timpul seminarilor (!$+

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota 0 se obţine pentru rţspunsul corect cantitativ ţi

 Prezenţa la seminarii !$ ţi devine

calitativ la întrebţrile al cţror punctaj totalizeazţ cifra 0

definitivţ dupţ consultarea cu titularul de curs

ţi pentru rezolvarea calitativţ a aplicaţiilor practice a

reprezentând * din nota finalţ

cţror punctaj totalizeazţ cifra 0
•

•

Notele de promovare la activitatea de seminar

Nota ! se obţine pentru rţspunsul corect cantitativ ţi

ţi la examen sunt valabile pânţ la promovarea

calitativ la întrebţrile al cţror punctaj totalizeazţ cifra !

disciplinei

ţi pentru rezolvarea calitativţ a aplicaţiilor practice al
cţror punctaj totalizeazţ cifra !
•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Evaluare distribuitţ

•

examinatori interni

•

Subiecte de sintezţ

•

Coeficientul de importanţţ al notelor conform
regulamentului UPT este k = !0 pentru nota pentru

#

I

evaluarea cunoţtinţelor ţi k = !0 pentru nota pe
Management general

parcurs 'seminarul)

sem 
•

•
•

Notele de promovare la activitatea de seminar
ţi la testele de evaluarea cunoţtinţelor sunt

Nota 0 se acordţ dacţ are note de trecere cel puţin 0

valabile pânţ la promovarea disciplinei

la fiecare subiect inclusiv la seminar
•

teme de casţ

Nota ! se acordţ dacţ rţspunde foarte bine la fiecare
subiect ţi are o notţ finalţ de > sau de ! la activitatea
din timpul anului

2

I
sem 

Utilizarea calculatoarelor

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Evaluare distribuitţ

•

Doi examinatori interni

•

Test grilţ cu 0! de întrebţri

•

Trei teste pe parcursul semestrului

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota de la examen reprezintţ * din nota finalţ

•

Nota 0 se obţine pentru 0 de rţspunsuri corecte

media aritmeticţ a notelor primite le cele trei

•

Nota ! se obţine pentru 0! de rţspunsuri corecte

teste

•

Salţ repartizatţ de AIA

•

•

Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintţ

Nota la activitatea practica reprezintţ * din
nota finalţ

•

Notele obţinute la examen ţi la activitatea pe
parcurs sunt valabile pânţ la promovarea
disciplinei

•
•

I
?

sem 

Educaţie fizicţ

•

Evaluare distribuitţ cu calificative AR
examinatori externi
Criterii de notare& progresul realizat la indicatorii de

•

absolvirea promoţiei

motricitate ţi prezenţa la activitţţile sportive
•

Salţ repartizatţ de EFS

•

Examen scris

•

examinatori externi

•

Examen grilă cu 2 itemi

Discipline facultative&

•

Nota 0 & rezolvarea corectă a  itemi

I

Modul pedagogic 4

•

Nota !& rezolvarea corectă a 2 itemi

sem 

Psihologia educaţiei

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul
grilă '0!$) şi cea de la activitatea practică de seminar
'0!$)

•

Nota de promovare este recunoscutţ pânţ la

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

•

Activitatea pe parcurs & pondere 0! $ din nota
finală 'note recunoscute până la promovarea
disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•
•

examinatori interni

•

Test grilă cu ? itemi

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul

Discipline facultative&
I
sem

grilă '0!$) şi cea de la activitatea practică de seminar

Modul pedagogic 4 Pedagogie
I

Examen scris

•

•

Activitatea pe parcurs & pondere 0! $ din nota

'0!$)

finală 'note recunoscute până la promovarea

Pentru promovarea examenului atât nota la examenul

disciplinei

grilă cât şi cea de la activitatea practică de seminar
trebuie să fie minim 0
•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

•
•
•

Examen scris
examinatori interni
 subiect de teorie constând din 0# întrebţri ţi
aplicaţii '(!$ examen ţi #!$ aplicaţii)

I
!

Comunicare oralţ ţi scrisţ

•

Nota finalţ reprezintţ media aritmeticţ dintre nota
obţinutţ la examenul scris '0!$) ţi nota obţinutţ la

sem

•

activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ

activitatea pe parcurs
•

Notele de promovare la examen si la

la promovarea disciplinei

Nota 0 se acordţ pentru obţinerea a ½ din punctajul
total aferent examenului scris

•

Nota ! se acordţ pentru rezolvarea corectţ a tuturor
subiectelor



I
sem

Fundamentele relaţiilor publice

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Examen scris

•

•

Activitatea practică se evaluează pe baza
activităţii în clasă şi a temelor de casă

examinatori interni
•

teme de casa notate

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

! întrebări !0 puncte pentru fiecare răspuns complet

•

si corect

 

Noţiuni de publicitate

Nota 0 pentru ! răspunsuri complete si corecte

•

Nota ! pentru ! răspunsuri complete si corecte

•

Nota examenului reprezintă * din nota finala+ *

sem

Prezenta si activitatea la clasa reprezinta !$
din nota pe activitatea la seminar

•

Notele de promovare la examen si la
activitatea de seminar sunt recunoscute până

•

Sală repartizată de DCLS

la promovarea disciplinei

•

Examen scris

•

subiecte teoretice  subiect aplicativ

examinatori interni
Nota la examen reprezintţ * din nota finalţ iar
activitatea de seminar reprezintţ * din nota finalţ

sem

I

•

nota pe activitate pe parcurs

•

Nota 0 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota ! se acordţ pentru obţinerea punctajului total

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Evaluare distribuitţ

•

*

din nota pe activitatea la seminar

•

•
I

Media notarii temelor de casa reprezinta ?!$

Lucrare scrisţ cu subiecte de sintezţ

•

Coeficientul de importanţţ al notelor conform
regulamentului UPT este k = !0 pentru nota la
evaluarea cunoţtinţelor ţi k = !0 pentru nota pe
parcurs 'seminarul)

•

Notele de promovare la examen ţi la
activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ
la promovarea disciplinei

examinatori interni

•

Marketing

•

Nota 0 la lucrare se acordţ dacţ are note de trecere cel
puţin 0 la fiecare subiect inclusiv la seminar

•

Teme de casţ

•

Notele de promovare la activitatea de seminar
ţi la lucrarea scrisţ sunt valabile pânţ la
promovarea disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota ! se acordţ dacţ rţspunde foarte bine la fiecare
subiect ţi are o notţ finalţ de > sau de ! la activitatea
din timpul anului

•

Salţ asiguratţ de MPT

•

Examen scris

•
(

II

Comunicare în contexte sociale

sem *

•

Nota la examen reprezintă 0!$

•

Nota 0 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect

•

Nota ! pentru tratarea integrală a subiectelor

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen scris

•

II
0

sem *

examinatori interni

Subiecte& douţ teoretice ţi  practic

•

Nota examenului reprezintţ * din nota finala+* nota

activităţii în clasă şi a temelor de casă
•

la promovarea disciplinei

•

Nota 0 pentru tratarea minimalţ a fiecţrui subiect de

Teme de seminar cu pondere de *!$ din
nota finalţ

•

Notele de promovare la examen ţi la
activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ

examen
•

Notele de promovare la examen ţi la
activitatea de seminar sunt recunoscute până

pe activitate pe parcurs
•

Activitatea practică se evaluează pe baza

examinatori interni

•

Comunicare cu presa

•

la promovarea disciplinei

Nota ! pentru tratarea subiectelor la examen cu
includerea informaţiei din bibliografie

#

II
sem *

Retoricţ ţi argumentare

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Examen oral

•

examinatori

•

subiecte de sintezţ

•

Criterii de notare& examenul reprezintţ ½ din nota finalţ

•

Activitatea de seminar reprezintţ ½ din nota finalţ

•

Notele de promovare la examen ţi la
activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ
la promovarea disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota 0 se obţine daca atât temele de pe parcurs cât si
examinarea finalţ sunt tratate minim de nota 0

•

Nota ! se obţine pentru însuţirea corectţ a
cunoţtinţelor teoretice ţi valorificarea lor practicţ

•

Salţ repartizatţ de DCLS

Limba englezŞ
•

Evaluare distribuitţ

•

examinatori interni

•

teste scrise care vizează atât cunoștințele teoretice
cât și cele practice

•

Nota finalţ& media dintre notele de la probele scrise
' ) ţi nota pentru activitatea de seminar ' )

2

II
sem *

Pragmaticţ E G

•

Notele de promovare la activitatea de seminar

•

Nota 0 pentru obţinerea a ½ din punctaj

şi la testele de evaluare a cunoştinţelor sunt

•

Nota ! pentru obţinerea punctajului total

valabile până la promovarea disciplinei

•

Sală repartizată de DCLS

Limba germanŞ
•

Evaluare distribuitţ

•

examinatori interni

•

teste scrise care vizează atât cunoștințele teoretice
cât și cele practice

•

Nota finalţ& media dintre notele de la probele scrise
' ) ţi nota pentru activitatea de seminar ' )

•

Nota 0 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota ! pentru obţinerea punctajului total

•

Sală repartizată de DCLS

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
Limba englezŞ
•
•
•

Examen scris
examinatori interni
Subiecte&

subiecte cu caracter teoretic * subiecte cu

caracter aplicativ prin care se urmăreşte utilizarea
cunoştinţelor predate si corelarea cu nevoile specifice ale
domeniului în care studenţii vor lucra după absolvire

Comunicare în limbaje
II
?

sem *(

Temele au un caracter exclusiv aplicativ prin

•

Temele reprezintă (!$ din activitatea de seminar

•

Nota finală& Se acordă conform regulamentului Ponderea

care se urmţreţte utilizarea cunoţtinţelor

examenului şi a activităţii de seminar din nota finala este

predate si corelarea cu nevoile specifice ale

egalţ '0!$)

domeniului in care studenţii vor lucra dupţ

•

specializate 4 E G

Nota

0&

prezenţa

minimă

obligatorie

minim de promovare la examen

absolvirea promoţiei

Nota ! & prezenţa la activităţile didactice conform

la toate subiectele de examen
Salţ atribuitţ de DCLS

Limba germanŞ

•
•

Notele de promovare la examen ţi la
activitatea de seminar sunt valabile pânţ la

casţ intervenţii de calitate la seminar răspunsuri corecte

•

•

efectuate la * din totalul temelor cumularea punctajului

regulamentului efectuarea corectţ a tuturor temelor de

•

absolvire+

conform

regulamentului răspunsuri la * din seminarii teme

•

•

Examen scris
examinatori interni
Subiecte&

subiecte cu caracter teoretic * subiecte cu

caracter aplicativ prin care se urmăreşte utilizarea

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
cunoştinţelor predate si corelarea cu nevoile specifice ale
domeniului în care studenţii vor lucra după absolvire
•

Temele reprezintă (!$ din activitatea de seminar

•

Nota finală& Se acordă conform regulamentului Ponderea
examenului şi a activităţii de seminar din nota finala este
egalţ '0!$)

•

Nota

0&

prezenţa

minimă

obligatorie

conform

regulamentului răspunsuri la * din seminarii teme
efectuate la * din totalul temelor cumularea punctajului
minim de promovare la examen
•

Nota ! & prezenţa la activităţile didactice conform
regulamentului efectuarea corectţ a tuturor temelor de
casţ intervenţii de calitate la seminar răspunsuri corecte
la toate subiectele de examen

•

Salţ atribuitţ de DCLS

•

Evaluare distribuitţ

•

examinatori interni

•

teste scrise cu subiecte teoretice '* subiecte)+

•

acordţ pentru o temţ realizatţ ţi prezentatţ

proporţia la nota finalţ& testele  !0+ activitţţile pe

>

II
sem *

Etica ţi deontologia
comunicţrii

parcurs 4 !0
•

•

clar la seminar
•

Nota ! pentru activitţţile pe parcurs se

Nota 0 se acordţ teste pentru realizarea a douţ subiecte

acordţ pentru efectuarea tuturor temelor ţi

din cele *

prezentarea lor în portofoliu precum ţi pentru

Nota ! se acordţ la teste pentru realizarea celor *

participarea activţ la seminarii 

subiecte de nota ! adicţ prezintţ în acord cu
obiectivele disciplinei problematica prezentatţ la curs
•

Nota 0 pentru activitţţile pe parcurs '0!$) se

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Notele obţinute sunt recunoscute pânţ la
promovarea disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

!

II

Dreptul comunicării

sem*

Examen scris

•

examinatori interni

•

subiecte de teorie

•

Nota la seminar reprezintţ * din nota finalţ

•

Pentru nota 0  obligatoriu

subiecte minim nota 0 la

•

recunoscuta pânţ la absolvirea promoţiei

fiecare
•

Pentru nota ! 4 obligatoriu

Nota de promovare la seminar este

subiecte minim > cumulat

cu nota de seminar
•

Sala repartizatţ de FSC

Limba engleză
•
•
•

Evaluare distribuitţ



•

examinatori interni

Nota pentru activitatea pe parcurs constţ din&
rţspunsuri orale+ teme+ prezenţa la curs ţi

Nota finală& media dintre nota la evaluarea cunoţtinţelor
' teste) şi nota la activitatea de seminar 'pondere 0!$

II

Limba engleză

seminar conform regulamentului UPT
•

Notele de promovare la activitatea de seminar

fiecare)

şi la examen sunt valabile până la promovarea

•

Nota 0 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctajul total

disciplinei

•

Nota ! se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor
subiectelor şi pentru obţinerea punctajului maxim

Limbă străină II – E, F, G

sem * (
•

Sală repartizată de DCLS

Limba franceză
•
•
•

Evaluare distribuitţ

•

Nota pentru activitatea pe parcurs constţ din&
rţspunsuri orale+ teme+ prezenţa la curs ţi

examinatori interni

seminar conform regulamentului UPT

Nota finală& media dintre nota la evaluarea cunoţtinţelor
' teste) şi nota la activitatea de seminar 'pondere 0!$

•

Limba franceză

•

Notele de promovare la activitatea de seminar

fiecare)

şi la examen sunt valabile până la promovarea

Nota 0 se acordă pentru obţinerea a ½ din punctajul total

disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota ! se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor
subiectelor şi pentru obţinerea punctajului maxim

•

Sală repartizată de DCLS

Limba germană
•
•

Examen scris
examinatori interni

•

 subiect teoretic şi  aplicaţie

•

Se acordă o notă la seminar şi o nota pentru evaluarea

•

Limba germană
•

Se notează şi prezenţa la seminar conform
regulamentului

•

Notele de promovare la activitatea de seminar

cunoştinţelor pe parcursul semestrului cu o pondere de

şi la examen sunt valabile până la promovarea

0!$ fiecare din nota finală

disciplinei

Tratarea fiecărui subiect este obligatorie Nota 0 se
acordă dacă se enunţă problemele cheie fără să fie
tratate explicit

•

Nota !& toate temele se tratează explicit şi se
completează cu informaţii din bibliografia indicată+
aplicaţia se rezolvă corect în proporţie de cel puţin
>0$



II

II
sem *(

Sala repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită cu calificative AR

•
Educaţie fizică

sem *(

*

•

•

examinatori externi
Criterii de notare& progresul realizat la indicatorii de

•

absolvirea promoţiei

motricitate şi prezenţa la activităţile sportive

Practică 1,2

•

Sală repartizată de EFS

•

Colocviu

•

Examinatori interni

Nota de promovare este recunoscuta până la

•

Evaluarea se realizează la sfârşitul stagiului de
practică care însumează >! oresemestru

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Notarea se face prin evaluarea unui dosar de practică
care conţine informaţii referitoare la activitatea efectivă
pe care studenţii o desfăşoară în organizaţiile repartizate

•

Calificativul se acordă în funcţie de pertinenţa
observaţiilor prezentate în dosarul de practică

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen scris

•

II
sem *

•

Test grilă cu ! întrebări

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul

Discipline facultative&

grilă '2!$) şi cea de la activitatea practică de seminar

Modul pedagogic &
Pedagogie II

examinatori interni

•

•

Activitatea pe parcurs & pondere 0!$ din nota

'*!$)

finală 'note recunoscute până la promovarea

Pentru promovarea examenului atât nota la examenul

disciplinei

grilă cât şi cea de la activitatea practică de seminar
trebuie să fie minim 0

(
•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

•

II
sem (

Discipline facultative&
Modul pedagogic&
Didactica specialităţii

•

Examen scris
examinatori interni

•

Test grilă cu ! întrebări

•

Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul
grilă '2!$) şi cea de la activitatea practică de seminar
'*!$)

•

Activitatea pe parcurs & pondere 0!$ din nota
finală 'note recunoscute până la promovarea
disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Pentru promovarea examenului atât nota la examenul
grilă cât şi cea de la activitatea practică de seminar
trebuie să fie minim 0

•

Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt
studenţii cuprinşi la disciplinele modulului pedagogic

•
•
•

0

II

#

II
sem (

activităţii în clasă şi a temelor de casă

examinatori interni

•

! întrebări !0 puncte pt fiecare răspuns complet si

•

din nota pe activitatea la seminar

Nota la examen reprezintă ½ din nota finală nota la

• Prezenta si activitatea la clasa reprezinta

activitatea pe parcurs reprezintă ½ din nota finală

Metode de cercetare în RP

•

Nota 0 pentru ! răspunsuri complete si corecte

•

Nota ! pentru ! răspunsuri complete si corecte

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen

•

examinatori interni

•

teste scrise

•

Criterii de notare& examenul reprezintă ½ din nota finală

•

Nota 0 se acordă la teste pentru realizarea a 0!$ din
subiecte

•

Nota ! se acordă pentru rezolvarea integrală și corectă
a subiectelor în proporţie de !!$

•

Sală repartizată de DCLS sau și DPPD

teme de casa notate

• Media notarii temelor de casa reprezinta ?!$

corect

Managementul relaţiilor publice

sem (

• Activitatea practică se evaluează pe baza

Examen scris

!$ din nota pe activitatea la seminar
• Notele de promovare la examen si la
activitatea de seminar sunt recunoscute până
la promovarea disciplinei

•

Activitatea practică se evaluează pe baza
activităţii în clasă şi a temelor de casă

•

Notele sunt recunoscute până la promovarea
disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•
•

II
2

sem (

Redactarea materialelor de

Examen scris
examinatori interni

•

Subiecte& unul teoretic şi

practice

•

Nota examenului reprezintă * din nota finala+* nota

•

nota finală

pe activitate pe parcurs

relaţii publice
•

Nota 0 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect de

•

Notele de promovare la examen si la
activitatea de seminar sunt recunoscute până

examen
•

Teme de seminar cu pondere de *!$ din

la promovarea disciplinei

Nota ! pentru tratarea subiectelor la examen cu
includerea informaţiei din bibliografie

•

Sală repartizată de DCLS

Limba englezŞ
•

Evaluare distribuită

•

examinatori interni

•

note pentru asimilarea cunoştinţelor teoretice şi
practice Evaluarea se face prin
constând din 0 întrebări&

teste scrise fiecare

referitoare la noţiuni teoretice

iar * la aplicaţii din care  referitoare la materia predată
II

Analiza discursului I 4 E G

la curs şi  la activităţile efectuate la seminar

sem (

Subiectele privind activităţile efectuate la seminar sunt
formulate de cadrul didactic care preda seminarul
Răspunsul la întrebări este evaluat cu puncte care sunt
transformate în note O notă se acordă pentru activitatea
la seminar
•

Nota finală& media dintre notele la testele scrise
'pondere 0!$) şi nota pentru activitatea la seminar
'pondere 0!$)

•

Notele de promovare la testelucrarea finală si
la activitatea de seminar sunt recunoscute
până la promovarea disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota 0 pentru obţinerea punctajului  pentru răspunsurile
la întrebările teoretice şi aplicaţiile la curs şi  pentru
răspunsurile la aplicaţiile de la seminar
• Nota ! pentru obţinerea punctajului * la întrebările
teoretice şi aplicaţiile la curs şi a punctajului ( pentru
răspunsurile la aplicaţiile de la seminar

•

Sală repartizată de DCLS

Limba germanŞ
•

Evaluare distribuitţ

•

examinatori interni

•

teste scrise care vizează atât cunoștințele teoretice
cât și cele practice

•

Nota finalţ& media dintre notele de la probele scrise
' ) ţi nota pentru activitatea de seminar ' )

•

Nota 0 pentru obţinerea a ½ din punctaj

•

Nota ! pentru obţinerea punctajului total

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•
•

examinatori interni
Nota examenului reprezintă 0!$ din nota finala+ nota pe
activitate pe parcurs reprezintă 0!$ din nota finala

?

II

Disciplină opţională &

sem (

Ştiinţe politice

•

•

Notele de promovare la examen si la

Nota 0 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect de

activitatea de seminar sunt recunoscute până

examen

la promovarea disciplinei

Nota ! pentru tratarea subiectelor la examen cu
includerea informaţiei din bibliografie

•

•

Sală repartizată de DCLS

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Disciplină opţională &

sem 0

Imaginea organizaţiilor

Nota 0 pentru activităţile pe parcurs se acordă

examinatori interni

pentru realizarea referatului în proporţie de

•

aplicaţii teoretice

2!$ şi prezentarea sa

•

III

•

•

•

>

Examen scris

•

•

Nota 0 se acordă pentru rezolvarea corectă a 0!$ din

•

Nota ! pentru activităţile pe parcurs se

subiectele primite

acordă pentru realizarea referatului în proporţie

Nota ! se acordă pentru rezolvarea integrală și corectă

de !!$ şi pentru prezentarea lui clară

a subiectelor primite

fluentă logică şi de încadrare în timpul alocat

Nota finală este formată din * nota la examenul scris

De asemenea fiecare student va fi monitorizat

și * nota la activitățile practice

pe parcursul activităţilor şi va trebui să mai

Sală repartizată de FSC

aibă minim o intrevenţie pe temele în discuţie
la activităţile de seminar şisau curs
•

Activităţi de seminar cu pondere de * din
nota finală

•

Notele de promovare la examen şi la
activităţile de seminar se recunosc până la
promovarea disciplinei

•

*!

III

Evaluare distribuită

•

Actvitatea practică constă în realizarea unui

•

examinatori interni

proiect de grup ce urmeazţ a fi prezentat la

•

teste scrise

finalul activitţţii de seminar

•
Campanii de RP

sem 0
•

•

Nota la evaluarea scrisă este media aritmetică a notelor

•

Nota la activitatea practicţ va fi obţinutţ dupţ

primite la cele doua teste scrise

cum urmeazţ& (0$ reprezintţ realizarea

Ponderea notelor din nota finală& 0! $ media la teste iar

corectţ a proiectului+ (0$ reprezintţ

0!$ media obținută la activitățile practice

prezentarea realizatţ la finalul semestrului+

Nota 0 se acordă la teste pentru realizarea a 0!$ din

!$ reprezintţ implicarea pe parcursul

subiectele primite la testele scrise

întâlnirilor de seminar

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota ! se acordă pentru rezolvarea corectă și integrală

•

subiectelor primite la examenul scris
•

Sală repartizată de DCLS și/ sau DPPD

Activitatea practicţ reprezintţ 0!$ dint nota
finalţ

•

Notele sunt recunoscute pânţ la promovarea
disciplinei

•
•
•

*

III

Comunicare internă

sem 0

Examen scris

• Activitatea practică se evaluează pe baza

examinatori interni

activităţii în clasă şi a temelor de casă

! întrebări !0 puncte pt fiecare răspuns corect

•

teme de casă notate

•

Nota 0 pentru ! răspunsuri complete si corecte

• Media notarii temelor de casa reprezinta ?!$

•

Nota ! pentru ! răspunsuri complete si corecte

din nota pe activitatea la seminar

•

Sală repartizată de DCLS

• Prezenta si activitatea la clasa reprezinta !$
din nota pe activitatea la seminar
• Notele de promovare la examen si la
activitatea de seminar sunt recunoscute până la
promovarea disciplinei

•

* 

**

Examen scris

•

Activitatea practicţ se evalueazţ pe baza

Disciplină opţională

•

III

împachetată 

•

Nota la examen reprezintţ 0!$

sem 0

Pachet &

•

Nota 0 pentru tratarea minimalţ a fiecţrui subiect

activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ

Comunicare interculturalţ

•

Nota ! pentru tratarea integralţ a subiectelor

la promovarea disciplinei

•

Salţ repartizatţ de DCLS

Disciplină opţională

•

Examen scris

împachetată 2

•

Pachet &

•

Nota la examen reprezintă 0!$

Elaborare de produs PR cu

•

Nota 0 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect

activitatea de seminar sunt recunoscute până

calculatorul

•

Nota ! pentru tratarea integrală a subiectelor

la promovarea disciplinei

III
sem 0

examinatori interni

activitţţii în clasţ ţi a temelor de casţ
•

•

examinatori interni

Notele de promovare la examen si la

Activitatea practică se evaluează pe baza
activităţii în clasă şi a temelor de casă

•

Notele de promovare la examen si la

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•
•

III
*(

sem 0

Disciplină opţională *
Tehnici de comunicare în limbi

examinatori interni

•

Notele de promovare la lucrarea finală şi la

Lucrare finală care reprezintă ½ din notă Ponderea

activitatea pe parcurs se recunosc până la

probelor de evaluare a cunoştinţelor şi a activităţii de

promovarea disciplinei

seminar din nota finală este egală '0!$ fiecare)
•

străine 4 Englezţ

Nota 0 la lucrarea finală se obţine pt însuşirea si
aplicarea cunoştinţelor teoretice la un nivel minim

•

Nota ! pt înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor
teoretice şi capacitatea de a le utiliza in aplicaţiile
practice

•

Sala repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuită

•
•

examinatori interni
Evaluarea = Evaluarea unei lucrţri ţtiinţifice realizatţ
în grup '*( persoane) pe baza rezultatelor unui studiu
despre notorietatea unei corporaţii

*0

III

Disciplină opţională (&

sem 0

Comunicare corporativţ

•

Nota 0 la evaluarea  este acordatţ pentru prezentarea
bazei de date a studiului despre notorietate

•

Nota ! se acordţ pentru elaborarea unui articol ce
respecta criteriile ţi structura unui articol ţtiinţific & titlu
rezumat introducere obiective metodologie rezultate
concluzii ţi discuţii bibliografie anexe

•

Evaluarea
curs

= test docimologic din materia predatţ la

•

Notele de promovare la examen ţi activitatea
la seminar se recunosc până la promovarea
disciplinei

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota 0 la evaluarea

este acordata pentru rezolvarea

corectă a 0!$ din itemii chestionarului Nota ! se
acordă pentru rezolvarea corectă și integrală a
subiectelor primite la examenul scris
•

Nota la seminar presupune evaluarea activitatilor de
seminar si evaluarea prezentarii publice 'in fata
colegilor) a rezultatelor studiului de notorietate

•

Nota finală& media dintre notele la cele doua evaluari
distribuite 'pondere 0!$) şi nota pentru activitatea la
seminar 'pondere 0!$)

Disciplină opţională
împachetată 
*#

III
sem #

Pachet *&
Relații publice în social media

Disciplină opţională 2.
*2

III

Pachet *&

sem #

Comportamentul
consumatorului

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen

•

•

examinatori interni

Notele de promovare la examen si la
activităţile pe parcurs sunt recunoscute până

•

Nota la examen reprezintă 0!$

•

Nota 0 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect

•

Nota ! pentru tratarea integrală a subiectelor

•

Sală repartizată de DCLS

•

Examen

•

Evaluare scrisa chestionar cu alegere multipla '*!

la seminar se recunosc pânţ la promovarea

itemi)

disciplinei

•
•

examinatori interni
Nota finala = !0 x nota examen D !0 x nota activitatea
aplicativa 'seminar) + 'cu condiţia ca notele de la
examen ţi seminar sţ fie ³ 0)

la promovarea disciplinei

•

Notele de promovare la examen si activitatea

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Nota 0 se acorda pentru rezolvarea corecta a 0!$ din
itemii chestionarului

•

Nota ! pentru realizarea corecta a tuturor itemilor
chestionarului si a solicitarilor pentru activitatile aplicative

•

Salţ repartizatţ de DCLS

•

Evaluare distribuită

•
•
Disciplină opţională 0&
*?

III

Relaţii publice în domeniul

sem #

politic

examinatori interni
Nota examenului reprezintă 0!$ din nota finală+ nota pe
activitate pe parcurs reprezintă 0!$ din nota finală

•

Nota 0 pentru rezolvarea corecta a 0!$ din itemii

•

la seminar se recunosc până la promovarea

chestionarului
•

Notele de promovare la examen ţi activitatea

disciplinei

Nota ! pentru tratarea subiectelor la examen cu
includerea informaţiei din bibliografie '!!$ din itemii
chestionarului și întrebţrile de sintezţ)

•

Sală repartizată de DCLS

•

Evaluare distribuitţ

•

*>

(!

III

Disciplină opţională #&

sem #

Strategii de persuasiune

examinatori interni

•

Un test grilţ

•

Media notelor la teste reprezintţ ½ din nota finalţ iar

•

Notele de promovare la examen ţi la

activitatea de seminar reprezintţ  din nota finalţ

activitatea de seminar sunt recunoscute pânţ

•

Nota 0 pentru obţinerea a ½ din punctaj

la promovarea disciplinei

•

Nota ! se acordţ pentru obţinerea punctajului total

•

Salţ repartizatţ de DCLS

III

Elaborare lucrare de licenţă

•

Examen scris  oral

sem #

Examen de licenţă

•

Examinatori interni

•

2 săpt X # ore din care 4 stagiu practică
săpt X # ore

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia

în cadrul disciplinei

de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
•

Elaborarea lucrării de licenţă cf Metodologiei

•

Nota finală este decisă de comisie cumulând nota

•

propusă de coordonator şi nota acordată de comisie
pentru modalitatea de prezentare  susţinere
•

Nota # se acordă pentru însuşirea şi aplicarea
cunoştinţelor teoretice şi practice la un nivel minim&
a) cunoaşterea şi aplicarea la un nivel satisfăcător a
noţiunilor de specialitate din domeniu+
b) exploatarea satisfăcătoare
formularea

obiectivelor

instrumentelor

de

a noţiunilor teoretice&
prezentarea

cercetare

minimă

prelucrarea

a
şi

interpretarea datelor la un nivel minim+
c) ilustrarea satisfăcătoare a aspectelor teoretice cu
exemple concrete în raport cu domeniul de
specialitate+
d) respectarea satisfăcătoare a normelor de redactare a
lucrărilor de licenţă
•

Nota ! se acordă pentru&
a) înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor care
reprezintă cadrul teoretic al lucrării+
b) exploatarea noţiunilor teoretice în lucrarea propriuzisă&
formularea pertinentă a obiectivelor organizarea logică
a

informaţiilor

prelucrarea

şi

elaborarea
interpretarea

elaborarea concluziilor+

cadrului
corectă

metodologic
a

datelor

Elaborare lucrare licenţă 0 săpt X # ore

ModalitŞŞi Şi criterii de evaluare
Nr*
Crt*

%scrisoral) examenevaluare distribuitacolocviu)

Anul de
studii

Disciplina

nr* examinatori) nr* de întrebŞri) criteriile de notare) condiŞia
de acordare a notei /) condiŞia de acordare a notei )
asigurarea condiŞiilor de evaluare(
c) aplicarea noţiunilor de specialitate la cazuri concrete
din practica profesională& ilustrarea noţiunilor cu
exemple pertinente+
d) exploatarea adecvată a bibliografiei+
e) respectarea normelor de redactare a lucrărilor de licenţă
şi a celor ştiinţifice în general
•

Sală repartizată de DCLS

Asigurarea recunoaŞterii acumulŞrilor progresive
în cadrul disciplinei

