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Misiunile programului de studii COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE  

din domeniul de licență Științe ale Comunicării (ciclul I - program de 3 ani)  Anii I, II, III   

Modalități și criterii de evaluare, asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  
 

        Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  

Formarea de absolvenți capabili să activeze ca specialiști în comunicare și relații publice pentru activități 

specifice ocupației, desfășurate în instituții, societăți comerciale, partide și organizații politice, organizații 

non-guvernamentale etc. 

Misiunea de cercetare  

Formarea de absolventi capabili să participe la activități de cercetare in domeniul comunicării și relațiilor 

publice și de a se perfecționa prin studii de nivel masteral și doctoral, prin antrenarea lor la realizarea 

unor teme și proiecte de cercetare coordonate de departamentele/catedrele implicate în desfășurarea 

programului. 

 

            Modalități și criterii de evaluare; asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive la discipline 
 

Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

1. 
I 

sem. 1 

Introducere în teoriile 

comunicării 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 10 întrebări referitoare la teorie, vizând inclusiv 

parcurgerea bibliografiei și reprezentând 60% din nota 

• Nota pentru activitatea pe parcurs reflectă 

următoarele aspecte: teme de seminar vizând 

evaluarea performanțelor din cadrul 

seminariilor  (40%), prezența (20%), test de 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

la examen , și două aplicații având  ponderea de 40% 

din nota la examen  

• Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finală;1/3 

nota pe activitatea pe parcurs  

• Sală repartizată de DCLS 

evaluare a cunoștințelor teoretice și a 

capacității studenților de a le aplica (40%)   

 

2. 
I 

sem. I 
Introducere în mass-media 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Subiecte: unul teoretic și 2 practice 

• Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finală; 1/3 

notă pe activitate pe parcurs 

• Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect la 

examen 

• Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu 

includerea informației din bibliografie 

• Sală repartizată de DCLS 

• Teme de seminar  cu pondere de 30% din 

nota finală 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

3. 
I 

sem. 1 

Noțiuni generale de sociologie 

și opinie publicǎ 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 2 subiecte teoretice 

• Nota 5 se acordă la examenul scris se acordă pentru 

rezolvarea a două subiecte în proporție de minim 50% 

• Nota 10 se acordă la examenul scris pentru rezolvarea 

celor 2 subiecte de nota 10, conform obiectivelor 

disciplinei prezentate la curs și în Fișa disciplinei.  

• Sală repartizată de FSC 

• Nota 5 pentru activitățile pe parcurs se acordă 

pentru realizarea referatului în proporție de 

70% și prezentarea sa.  

• Nota 10 pentru activitățile pe parcurs se 

acordă pentru realizarea referatului în proporție 

de 100% și pentru prezentarea lui clară, 

fluentă, logică și de încadrare în timpul alocat. 

De asemenea, fiecare student va fi monitorizat 

pe parcursul activităților și va trebui să mai 

aibă minim o intrevenție, pe temele în discuție, 

la activitățile de seminar și/sau curs.  



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Activitatea pe parcurs reprezintă 1/3 din nota 

finală  

• Notele la examen și la activitățile pe parcurs 

sunt recunoscute până la promovarea 

disciplinei 

4. 
I 

sem. 1, 2 
Limba străină I – E, G 

A. Limba engleză 

• Examen scris/oral 

• 3 examinatori 

1. Sub-disciplina: Exprimare scrisă 

• Examen scris 

• 3 subiecte practice  

• Notarea se face pe baza examenului scris (pondere 

50%) și a activității pe parcurs (pondere 50%) 

• Nota 5 se acordă dacă studentul răspunde parțial 

cerinței folosind un vocabular limitat și structuri simple, 

cu greșeli care afectează parțial sensul 

•  Nota 10: studentul răspunde în totalitate cerinței, 

folosind corect un vocabular bogat și structuri complexe. 

• Sală repartizată de DCLS 

 2. Sub-disciplina: Exprimare orală 

• Examen oral la sfârșitul fiecărui semestru 

• Bilete cu trei subiecte 

• Media dintre nota la examenul oral (pondere 50%) și 

nota primită pentru activitatea pe parcurs (pondere 50%) 

• Condiția de acordare a notei 5: studentul obține nota 5 

la fiecare dintre subiecte (subiectele au pondere egală); 

A. Limba engleză 

1. 

• Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă 

media dintre activitatea de seminar și lucrarea 

de sfârșit de semestru.  Lucrarea are o 

pondere de 33% din nota la activitatea de 

seminar. 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

2. 

• Nota pentru activitatea pe parcurs reflectă 

corectitudinea și frecvența cu care 
studentul/studenta intervine în timpul 

laboratorului (în cadrul activităților de grup, 

expuneri individuale) 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Condiția de acordare a notei 10: studentul rezolvă 

cantitativ si calitativ cele 3 subiecte (respectarea 

criteriilor specifice de fluență, acuratețe, adecvare) 

• Sală repartizată de DCLS 

 3. Sub-disciplina: Gramaticăși Lexic 

• Examen scris 

• 2 subiecte (1 subiect teoretic și 1 aplicație) 

• Condiția de promovare: nota minimă 5 la activitatea pe 

parcurs care presupune  evaluarea temelor scrise și 

participarea la curs conform regulamentului UPT, 

respectiv la examenul scris.  

• Notarea se face pe fiecare subiect, acordarea notei 

5 presupune rezolvarea a ½ din punctajul de 100% 

acordat pentru fiecare subiect 

• Acordarea notei 10: studentul rezolvă cantitativ și 

calitativ cele 2 subiecte 

• Sală repartizată de DCLS 

B. Limba germană 

• Examen scris/oral 

• 3 examinatori interni 

1.Subdisciplina: Exprimare scrisă 

• 1 subiect teoretic și 1 aplicație 

• Examen scris 

• Se acordă o notă la seminar și o nota  pentru evaluarea 

cunoștințelor pe parcursul semestrului cu o pondere de 

50% fiecare din nota finală 

 

 

 

 

 

 

3. 

• Nota la activitatea pe parcurs și nota la 

examenul scris au pondere egală (50%). 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

 

 

 

 

B. Limba germană 

1.  

• Se notează și prezența la seminar conform 

regulamentului. 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Tratarea fiecărui subiect este obligatorie. Nota 5 se 

acordă dacă se  enunță problemele cheie fără să fie 

tratate explicit  

• Nota 10: toate temele se tratează explicit și se 

completează cu informații din bibliografia indicată; 

aplicația se rezolvă corect în proporție  de cel puțin 

95%. 

• Sală repartizată de DAAD 

2. Sub-disciplina: Exprimare orală 

• Examen oral la sfârșitul fiecărui semestru 

• 2 examinatori interni 

• 1 subiect oral 

• Se acordă o notă la seminar și două note la testele de 

evaluare a cunoștințelor (pondere 50% fiecare din nota 

finală) 

• Nota 5 pentru enunțarea problemelor cheie, fără tratarea 

lor explicită 

• La proba orală se acordă nota maximă dacă subiectul 

este expus conform cerințelor unei prezentări, 

vocabularul utilizat reflectă o foarte bună cunoaștere a 

limbii germane, iar modul de argumentare este bine 

structurat și susținut prin exemple pertinente.. 

• Sală repartizată de DAAD 

3. Sub-disciplina: Gramatică și lexic 

• 1 subiect teoretic și 1 aplicație 

• Examen scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

• Se notează si prezența la seminar conform 

regulamentului. 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

• Se notează și prezența la seminar conform 

regulamentului. 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Se acordă o notă la seminar și o nota  pentru evaluarea 

cunoștințelor pe parcursul semestrului cu o pondere de 

50% fiecare din nota finală 

• Tratarea fiecărui subiect este obligatorie. Nota 5 se 

acordă dacă se  enunță problemele cheie fără să fie 

tratate explicit  

• Nota 10: toate temele se tratează explicit și se 

completează cu informații din bibliografia indicată; 

aplicația se rezolvă corect în proporție  de cel puțin 

95%. 

• Sala repartizată de DCLS 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

5. 
I 

sem. 1 
Management general 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• Subiecte de sinteză 

• Coeficientul de importanță al notelor conform 

regulamentului UPT este k1 = 0,5  pentru nota pentru 

evaluarea cunoștințelor și k2 = 0,5 pentru nota pe 

parcurs (seminarul) 

• Nota 5 se acordă dacă are note de trecere, cel puțin 5, 

la fiecare subiect, inclusiv la seminar 

• Nota 10 se acordă dacă răspunde foarte bine la fiecare 

subiect și are o notă finală de 9 sau de 10 la activitatea 

din timpul anului 

• Sală repartizată de DCLS 

• 2 teme de casă 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la testele de evaluarea cunoștințelor sunt 

valabile până la promovarea disciplinei 

6. 
I 

sem. 1, 2 

Medierea comunicării in limbi 

străine – E, F, G 

1. Limba engleză 

• Evaluare distribuită 

1.  

• Nota pentru activitatea de la seminar 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• 2 examinatori  interni 

• 2 teste scrise: unul constând din 6 întrebări privitoare la 

aspectele teoretice ale medierii și unul constând din 

aplicații practice  

• Media notelor la teste reprezintă 50% din nota finală.  

• Nota 5 se obține pentru răspunsul corect, cantitativ și 

calitativ, la întrebările al căror punctaj totalizează cifra 5 

și pentru rezolvarea calitativă a aplicațiilor practice  a 

căror punctaj totalizează cifra 5 

• Nota 10  se obține pentru răspunsul corect, cantitativ și 

calitativ, la întrebările al căror punctaj totalizează cifra 10 

și pentru rezolvarea calitativă a aplicațiilor practice  al 

căror punctaj totalizează cifra 10 

• Sală repartizată de DCLS  

2. Limba franceză 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori  interni 

• 2 note pentru evaluarea cunoștințelor teoretice și 

practice:  1 test de verificare a cunoștințelor teoretice cu 

4 întrebări și1 aplicație (semestrul I); 1 lucrare 

semestrială cu caracter aplicativ în semestrul II (analiza 

și traducerea unui text pragmatic din limba franceză în 

limba română); 1 notă pentru activitatea de seminar  

• Nota finală: media dintre notele acordate pentru 

evaluarea cunoștințelor și nota pentru activitatea de 

seminar (pondere 50% fiecare)  

reprezintă 50% din nota finală și constă din : 

- Efectuarea temelor de casă; 50%; 

- Participarea la activitățile care se desfășoară 

în timpul seminarilor 40%; 

- Prezența la seminarii 10% și devine definitivă 

după consultarea cu titularul de curs, 

reprezentând 1/3 din nota finală.  

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

 

 

 

2.  

• Examinare pe parcursul semestrului prin 

activități practice, un test de verificare a 

cunoștințelor teoretice și o aplicație / o lucrare 

cu caracter aplicativ (săpt. a 12-a a fiecărui 

semestru)  

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la probele de evaluare a cunoștințelor sunt 

valabile până la promovarea disciplinei 

 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Nota 5 se acordă pentru obținerea a ½ din punctajul 

total aferent probelor de verificare a cunoștințelor 

• Nota 10 se acordă pentru însușirea corectă a noțiunilor 

teoretice și capacitatea de a le utiliza în aplicații practice  

• Sală repartizată de DCLS 

3.  Limba germană 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori  interni 

• 2 note pentru evaluarea cunoștințelor teoretice și 

practice:  1 test de verificare a cunoștințelor teoretice cu 

3 întrebări și 1 lucrare semestrială cu caracter aplicativ 

(analiza și traducerea unui text pragmatic din limba 

franceză în limba română); 1 notă pentru activitatea de 

seminar  

• Nota finală: media dintre notele acordate pentru 

evaluarea cunoștințelor și nota pentru activitatea de 

seminar (pondere 50% fiecare)  

• Nota 5 se acordă pentru obținerea a ½ din punctajul total 

aferent fiecărei probe de evaluare a cunoștințelor 

• Nota 10 se acordă pentru însușirea corectă a noțiunilor 

teoretice și capacitatea de a le utiliza în aplicații practice  

• Sală repartizată de DCLS 

 

 

 

 

 

 

3.  

• Nota pentru activitatea de la seminar 

reprezintă 50% din nota finală și constă din : 

- Efectuarea temelor de casă: 50%; 

- Participarea la activitățile care se desfășoară 

în timpul seminarilor 40%; 

- Prezența la seminarii 10% și devine definitivă 

după consultarea cu titularul de curs, 

reprezentând 1/3 din nota finală.  

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

 

7. 
I 

sem. 1 
Utilizarea calculatoarelor 

• Evaluare distribuită 

• Doi examinatori interni 

• Test grilă cu 50 de întrebări 

• Nota de la examen reprezintă 2/3 din nota finală  

• Trei teste pe parcursul semestrului 

• Nota pentru activitatea pe parcurs reprezintă 

media aritmetică a notelor primite le cele trei 

teste 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Nota 5 se obține pentru 25 de răspunsuri corecte 

• Nota 10 se obține pentru 50 de răspunsuri corecte 

• Sală repartizată de AIA 

• Nota la activitatea practica reprezintă 1/3 din 

nota finală 

• Notele obținute la examen și la activitatea pe 

parcurs sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

8. 
I 

sem. 1, 2 
Educație fizică  

• Evaluare distribuită cu calificative A/R 

• 2 examinatori externi 

• Criterii de notare: progresul realizat la indicatorii de 

motricitate  și prezența la activitățile sportive 

• Sală repartizată de EFS 

• Nota de promovare este recunoscută   până la 

absolvirea promoției      

 

I 

sem. 1 

Discipline facultative: 

Modul pedagogic – 

Psihologia educației 

 

• Examen scris 

• 2 examinatori externi 

• Examen grilă cu 27 itemi 

• Nota 5 : rezolvarea corectă a 12 itemi 

• Nota 10: rezolvarea corectă a 27 itemi 

• Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt 

studenții cuprinși la disciplinele modulului pedagogic  

• Activitatea pe parcurs : pondere 50 % din nota 

finală (note recunoscute până la promovarea 

disciplinei 

I 

sem. 2 

Discipline facultative: 

Modul pedagogic – Pedagogie 

I  

• Examen scris 

•  2 examinatori interni 

• Test grilă cu 18 itemi 

• Nota finală la examen este rezultatul mediei de la 

testul grilă (50%) și cea de la activitatea practică 

de seminar (50%) 

• Pentru promovarea examenului, atât nota la 

examenul grilă, cât și cea de la activitatea practică 

• Activitatea pe parcurs : pondere 50 % din 

nota finală (note recunoscute până la 

promovarea disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

de seminar trebuie să fie minim 5. 

• Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt 

studenții cuprinși la disciplinele modulului pedagogic 

10. 
I 

sem. 2 
Fundamentele relațiilor publice 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 20 întrebări, 0,5 puncte pentru fiecare răspuns complet 

si corect 

• Nota 5 pentru 10 răspunsuri complete si corecte 

• Nota 10 pentru 20 răspunsuri complete si corecte 

• Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finala; 1/3 

nota pe activitate pe parcurs 

• Sală repartizată de DCLS 

• Activitatea practică se evaluează pe baza 

activității în clasă și a temelor de casă  

• 2 teme de casa, notate 

• Media notarii temelor de casa reprezinta 80% 

din nota pe activitatea la seminar 

• Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 20% 

din nota pe activitatea la seminar 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

 

11. 

I 

sem. 2 

Comunicare oral ǎ și scris ǎ 

 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 1 subiect de teorie constând din 5-6 întrebări și 2 

aplicații (40% examen și 60% aplicații) 

• Nota finală reprezintă media aritmetică dintre nota 

obținută la examenul scris (50%) și nota obținută la 

activitatea pe parcurs. 

• Nota 5 se acordă pentru obținerea a ½ din punctajul 

total aferent examenului scris 

• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor 

subiectelor 

• Sală repartizată de DCLS 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

12. 
I 

sem. 2 
Noțiuni de publicitate 

• Examen scris, 2 subiecte teoretice, 1 subiect aplicativ 

• 2 examinatori interni 

• Nota la examen reprezintă 2/3 din nota finală, iar 

activitatea de seminar reprezintă 1/3 din nota finală 

• Nota 5 pentru obținerea  a ½ din punctaj 

• Nota 10 se acordă pentru obținerea punctajului total 

• Sală repartizată de DCLS 

 

• Notele de promovare la examen și la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

13. 
I 

sem. 2 
Marketing 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• Lucrare scrisă cu subiecte de sinteză 

• Coeficientul de importanță al notelor conform 

regulamentului UPT este k1 = 0,5  pentru nota la 

evaluarea cunoștințelor și k2 = 0,5 pentru nota pe 

parcurs (seminarul) 

• Nota 5 la lucrare se acordă dacă are note de trecere, cel 

puțin 5, la fiecare subiect, inclusiv la seminar. 

• Nota 10 se acordă dacă răspunde foarte bine la fiecare 

subiect și are o notă finală de 9 sau de 10 la activitatea 

din timpul anului 

• Sală asigurată de MPT 

• Teme de casă 

• Notele de promovare la activitatea de  seminar 

și la lucrarea scrisă sunt valabile până la 

promovarea disciplinei 

14. 
II 

sem 3 
Comunicare în contexte sociale 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Nota la examen reprezintă 50% 

• Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect 

• Nota 10 pentru tratarea integrală a subiectelor  

• Sală repartizată de DCLS  

• Activitatea practică se evaluează pe baza 

activității în clasă și a temelor de casă  

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

15. 

II 

sem 3 

 

Comunicare cu presa 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Subiecte:  unul teoretic si 2 practice 

• Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finala;1/3 nota 

pe activitate pe parcurs 

• Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect de 

examen 

• Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu 

includerea informației din bibliografie 

• Sală repartizată de DCLS 

• Teme de seminar  cu pondere de 30% din 

nota finală 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

16. 
II 

sem. 3 
Retorică și argumentare 

• Examen scris 

• 2 examinatori  

• Subiecte de sinteză 

• Criterii de notare: examenul reprezintă ½ din nota finală  

• Nota 5 se obține daca atât aplicațiile de pe parcurs cât 

si examinarea finală sunt rezolvate de nota 5  

• Nota 10 se obține pentru însușirea corectă a 

cunoștințelor teoretice și interpretarea lor adecvată 

• Sală repartizată de DCLS 

• Aplicații practice, rezolvări exerciții, proiecte; 

proiect final; 

• Activitatea de seminar reprezintă ½ din nota 

finală  

• Nota de promovare la seminar este 

recunoscută până la promovarea promoției 

17. 
II 

sem. 3 
Pragmatică E 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• 2 teste scrise care vizează atât cunoștințele teoretice, 

cât și cele practice.  

• Nota finală: media dintre notele de la probele scrise 

(1/2) și nota pentru activitatea de seminar (1/2) 

• Nota 5 pentru obținerea a ½ din punctaj 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la testele de evaluare a cunoștințelor sunt 

valabile până la promovarea disciplinei. 

 

 

 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Nota 10 pentru obținerea punctajului total 

• Sală repartizată de DCLS 

 

 

18. 

II 

sem. 3,4 

Comunicare în limbaje 

specializate  – E 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Teme cu un caracter exclusiv aplicativ prin care se 

urmărește utilizarea cunoștințelor predate și corelarea cu 

nevoile specifice ale domeniului in care studenții vor 

lucra după absolvire; temele reprezintă 40% din 

activitatea de seminar. Ponderea examenului și a 

activității de seminar din nota finală este egală (50%) 

• Nota 5: prezența minimă obligatorie conform 

regulamentului, răspunsuri la 1/3 din seminarii, teme 

efectuate la 1/3 din totalul temelor 

• Nota 10: prezența la toate activitățile didactice, 

răspunsuri corecte la fiecare seminar,  intervenții la 

seminar 

• Sală atribuită de DCLS  

 

• Temele au un caracter exclusiv aplicativ, prin 

care se urmărește utilizarea cunoștințelor 

predate si corelarea cu nevoile specifice ale 

domeniului in care studenții vor lucra după 

absolvire; temele reprezintă 40% din 

activitatea de seminar 

• Notele de promovare la teme sunt valabile 

până la promovarea disciplinei 

 

 

 

19. 
II 

sem. 3 

Etica și deontologia 

comunicării 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• 2 teste scrise cu subiecte teoretice (3 subiecte);  

proporția la nota finală: testele  - 0,5; activitățile pe 

parcurs – 0,5.  

• Nota 5 se acordă teste pentru realizarea a două 

subiecte din cele 3. 

• Nota 10 se acordă la teste pentru realizarea celor 3 

subiecte de nota 10, adică prezintă în acord cu 

• Nota 5 pentru activitățile pe parcurs (50%) se 

acordă pentru o temă realizată și prezentată 

clar la seminar. 

• Nota 10 pentru activitățile pe parcurs se 

acordă pentru efectuarea tuturor temelor și 

prezentarea lor în portofoliu, precum și pentru 

participarea activă la seminarii . 

• Notele obținute sunt recunoscute până la 

promovarea disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

obiectivele disciplinei problematica prezentată la curs. 

• Sală repartizată de DCLS 

20. 
II 

sem.3 
Dreptul comunicării 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 2 subiecte de teorie 

• Nota la seminar reprezintă 1/3 din nota finală     

• Pentru nota 5 - obligatoriu 2 subiecte, minim nota 5 la 

fiecare 

• Pentru nota 10 – obligatoriu 2 subiecte, minim 9 cumulat 

cu nota de seminar 

• Sala repartizată de FSC 

• Nota de promovare la seminar este 

recunoscuta  până la absolvirea promoției        

21. 
II 

sem. 3, 4 
Limbă străină II – F, G 

A. Limba franceză 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• Nota finală: media dintre nota la evaluarea cunoștințelor 

(2 teste) și nota la activitatea de seminar (pondere 50% 

fiecare) 

• Nota 5 se acordă pentru obținerea a ½ din punctajul 

total  

• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea corectă a tuturor 

subiectelor și pentru obținerea punctajului maxim 

• Sală repartizată de DCLS 

 

B. Limba germană 

• Examen scris  

• 2 examinatori interni 

A. Limba franceză 

• Nota pentru activitatea pe parcurs constă din: 

răspunsuri orale; teme; prezența la curs și 

seminar conform regulamentului UPT 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

 

 

 

 

 

B. Limba germană 

• Se notează și prezența la seminar conform 

regulamentului. 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• 1 subiect teoretic și 1 aplicație 

• Se acordă o notă la seminar și o nota  pentru evaluarea 

cunoștințelor pe parcursul semestrului cu o pondere de 

50% fiecare din nota finală 

• Tratarea fiecărui subiect este obligatorie. Nota 5 se 

acordă dacă se  enunță problemele cheie fără să fie 

tratate explicit  

• Nota 10: toate temele se tratează explicit și se 

completează cu informații din bibliografia indicată; 

aplicația se rezolvă corect în proporție  de cel puțin 

95%. 

• Sala repartizată de DCLS 

• Notele de promovare la activitatea de seminar 

și la examen sunt valabile până la promovarea 

disciplinei 

22. 
II 

sem. 3,4 
Educație fizică 

• Evaluare distribuită cu calificative A/R 

• 2 examinatori externi 

• Criterii de notare: progresul realizat la indicatorii de 

motricitate  și prezența la activitățile sportive 

• Sală repartizată de EFS 

• Nota de promovare este recunoscuta   până la 

absolvirea promoției  

23. 
II 

sem. 3,4 
Practică 1,2 

• Colocviu 

• Examinatori interni  

• Notarea se face prin evaluarea unui dosar de practică 

care conține informații referitoare la activitatea efectivă 

pe care studenții o desfășoară în organizațiile repartizate 

• Calificativul se acordă în funcție de pertinența 

observațiilor prezentate în dosarul de practică. 

• Sală repartizată de DCLS 

• Evaluarea se realizează la sfârșitul stagiului de 

practică de 180 ore 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

24. 

II 

sem. 3 

Discipline facultative: 

Modul pedagogic : 

Pedagogie II                                                                                                         

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Test grilă cu 20 întrebări 

• Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul 

grilă (70%) și cea de la activitatea practică de seminar 

(30%) 

• Pentru promovarea examenului, atât nota la examenul 

grilă, cât și cea de la activitatea practică de seminar 

trebuie să fie minim 5. 

• Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt 

studenții cuprinși la disciplinele modulului pedagogic 

• Activitatea pe parcurs : pondere 50% din nota 

finală (note recunoscute până la promovarea  

disciplinei 

II 

sem. 4 

Discipline facultative: 

Modul pedagogic:  

Didactica specialității 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Test grilă cu 20 întrebări 

• Nota finală la examen este rezultatul mediei de la testul 

grilă (70%) și cea de la activitatea practică de seminar 

(30%) 

• Pentru promovarea examenului, atât nota la examenul 

grilă, cât și cea de la activitatea practică de seminar 

trebuie să fie minim 5. 

• Sală repartizată de facultatea din UPT de unde sunt 

studenții cuprinși la disciplinele modulului pedagogic 

• Activitatea pe parcurs : pondere 50% din nota 

finală (note recunoscute până la promovarea 

disciplinei 

25. 
II 

sem. 4 
Managementul relațiilor publice 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 20 întrebări, 0,5 puncte pt. fiecare răspuns complet si 

corect 

• Activitatea practică se evaluează pe baza 

activității în clasă și a temelor de casă  

• 2 teme de casa, notate 

• Media notarii temelor de casa reprezinta 80% 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Nota la examen reprezintă ½ din nota finală, nota la 

activitatea pe parcurs reprezintă ½ din nota finală 

• Nota 5 pentru 10 răspunsuri complete si corecte 

• Nota 10 pentru 20 răspunsuri complete si corecte 

• Sală repartizată de DCLS 

din nota pe activitatea la seminar 

• Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 

20% din nota pe activitatea la seminar 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

26. 
II 

sem. 4 
Metode de cercetare în RP 

• Examen 

• 2 examinatori interni 

• 2 teste scrise 

• Criterii de notare: examenul reprezintă ½ din nota finală  

• Nota 5 se acordă la teste pentru realizarea a 50% din 

subiecte. 

• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea integrală și corectă 

a subiectelor în proporție de 100%. 

• Sală repartizată de DCLS sau/ și DPPD 

 

• Activitatea practică se evaluează pe baza 

activității în clasă și a temelor de casă 

• Notele sunt recunoscute până la promovarea 

disciplinei 

27. 
II 

sem. 4 

Redactarea materialelor de 

relații publice 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Subiecte:  unul teoretic și 2 practice 

• Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finala;1/3 nota 

pe activitate pe parcurs 

• Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect de 

examen 

• Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu 

includerea informației din bibliografie 

• Sală repartizată de DCLS 

• Teme de seminar  cu pondere de 30% din 

nota finală 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

 
II 

sem. 4 
Analiza discursului I - E 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• 2 note pentru asimilarea cunoștințelor teoretice și 

practice. Evaluarea se face prin 2 teste scrise, fiecare 

constând din 5 întrebări: 2 referitoare la noțiuni teoretice, 

iar 3, la aplicații, din care 1 referitoare la materia predată 

la curs și 2, la activitățile efectuate la seminar. 

Subiectele privind activitățile 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 50%) și nota pentru activitatea la seminar 

(pondere 50%) 

• Nota 5 pentru obținerea punctajului 1 pentru răspunsurile 

la întrebările teoretice și aplicațiile la curs și 1 pentru 

răspunsurile la aplicațiile de la seminar 

• Nota 10 pentru obținerea punctajului 3 la întrebările 

teoretice și aplicațiile la curs și a punctajului 4 pentru 

răspunsurile la aplicațiile de la seminar. 

• Sală repartizată de DCLS 

• Notele de promovare la teste/lucrarea finală si 

la activitatea de seminar sunt recunoscute 

până la promovarea disciplinei 

28. 
II 

sem. 4 

Disciplină opțională 1: 

Științe politice 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• Nota examenului reprezintă 50% din nota finala; nota pe 

activitate pe parcurs reprezintă 50% din nota finala 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect de 

examen 

• Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu 

includerea informației din bibliografie 

• Sală repartizată de DCLS 

29. 
III 

sem. 5 

Disciplină opțională 2: 

Imaginea organizațiilor 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 2 aplicații teoretice 

• Nota 5 se acordă pentru rezolvarea corectă a 50% din 

subiectele primite 

• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea integrală și corectă 

a subiectelor primite 

• Nota finală este formată din 2/3 nota la examenul scris 

și 1/3 nota la activitățile practice 

• Sală repartizată de FSC 

• Nota 5 pentru activitățile pe parcurs se acordă 

pentru realizarea referatului în proporție de 

70% și prezentarea sa. 

• Nota 10 pentru activitățile pe parcurs se 

acordă pentru realizarea referatului în proporție 

de 100% și pentru prezentarea lui clară, 

fluentă, logică și de încadrare în timpul alocat. 

De asemenea, fiecare student va fi monitorizat 

pe parcursul activităților și va trebui să mai 

aibă minim o intrevenție, pe temele în discuție, 

la activitățile de seminar și/sau curs.  

• Activități de seminar cu pondere de 1/3 din 

nota finală  

• Notele de promovare la examen și la 

activitățile de seminar se recunosc până la 

promovarea disciplinei  

30. 
III 

sem. 5 
Campanii de RP 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• 2 teste scrise 

• Nota la evaluarea scrisă este media aritmetică a notelor 

• Actvitatea practică constă în realizarea unui 

proiect de grup ce urmează a fi prezentat la 

finalul activității de seminar.  



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

primite la cele doua teste scrise 

• Ponderea notelor din nota finală: 50 % media la teste, 

iar 50% media obținută la activitățile practice.  

• Nota 5 se acordă la teste pentru realizarea a 50% din 

subiectele primite la testele scrise. 

• Nota 10 se acordă pentru rezolvarea corectă și integrală 

subiectelor primite la examenul scris. 

• Sală repartizată de DCLS și/ sau DPPD 

• Nota la activitatea practică va fi obținută după 

cum urmează: 45% reprezintă realizarea 

corectă a proiectului; 45% reprezintă 

prezentarea realizată la finalul semestrului; 

10% reprezintă implicarea pe parcursul 

întâlnirilor de seminar  
• Activitatea practică reprezintă 50% dint nota 

finală  
• Notele sunt recunoscute până la promovarea 

disciplinei  

31. 
III 

sem. 5 
Comunicare internă 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• 20 întrebări, 0,5 puncte pt. fiecare răspuns corect 

• Nota 5 pentru 10 răspunsuri complete si corecte 

• Nota 10 pentru 20 răspunsuri complete si corecte 

• Sală repartizată de DCLS 

• Activitatea practică se evaluează pe baza 

activității în clasă și a temelor de casă  

• 2 teme de casă, notate 

• Media notarii temelor de casa reprezinta 80% 

din nota pe activitatea la seminar 

• Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 

20% din nota pe activitatea la seminar 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

32. 
III 

sem. 5 

Disciplină opțională 1. 

 Pachet 2: 

Cultură și comportament 

organizațional 

• Examen scris 

• 2 examinatori 

• Nota la examen reprezintă 0,66 din nota finală, iar 

activitatea la seminar și prezența, 0,33. 

• Notele de promovare la examen si activitatea 

la seminar se recunosc până la promovarea 

disciplinei 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Activitatea la seminar este evaluată pe baza referatelor 

prezentate de studenți și a participării la activitățile 

practice 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la 60% din 

subiectele la examen  

• Nota 10 se acordă pentru răspunsul corect și integral la 

subiectele de examen și o activitate deosebită la seminar 

• Sală repartizată de DPPD 

33. 
III 

sem. 5 

Disciplină opțională 2. 

 Pachet 2: 

Relații publice sectoriale 

• Examen scris 

• 2 examinatori interni 

• Examenul are o durată de 2 ore și constă din răspunsul 

la 2 întrebări punctuale și dezvoltarea unui subiect cu 

caracter aplicativ. 

• Sală repartizată de DCLS 

• Teme de seminar cu pondere de 30% din nota 

finală 

• Notele de promovare la examen si la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

34. 
III 

sem. 5 

Disciplină opțională 3. 

Tehnici de comunicare în limbi 

străine E,F,G 

Tehnici de comunicare în limbi străine 

1. Tehnici de comunicare în limba engleză 

• Evaluare distribuită  

• 2 examinatori interni  

• Lucrare finală care reprezintă ½ din notă.  Ponderea 

probelor de evaluare a cunoștințelor și a activității de 

seminar din nota finală este egală (50% fiecare) 

• Nota 5 la lucrarea finală se obține pt. însușirea si 

aplicarea cunoștințelor teoretice la un nivel minim  

• Nota 10 pt. înțelegerea și însușirea corectă a noțiunilor 

teoretice și capacitatea de a le utiliza in aplicațiile 

practice 

1. 

 Notele de promovare la lucrarea finală și la 

activitatea pe parcurs se recunosc până la 

promovarea disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Sala repartizată de DCLS 

2.Tehnici de comunicare în limba franceză  

• Evaluare distribuită  

• 2 examinatori interni 

• 2 subiecte teoretice si 2 aplicații. Ponderea probelor de 

evaluare a cunoștințelor și a activității de seminar din 

nota finală este egală (50% fiecare) 

• Nota 5 la lucrarea finală se obține pt. însușirea si 

aplicarea  cunoștințelor teoretice la un nivel minim     

• Nota 10 pt. înțelegerea si însușirea corectă a noțiunilor 

teoretice si capacitatea de a le utiliza in aplicațiile 

practice 

• Sală repartizată de DCLS 

3.Tehnici de comunicare în limba germană 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• Test: 1 problemă teoretică, redactarea a doua documente 

și traducerea unui text economic 

• Se acordă o notă la seminar și două note la teste. 

Ponderea testelor și a activității de seminar din nota 

finală este egală (50% fiecare) 

• Nota 5 pt. enunțarea problemelor cheie, fără tratarea lor 

explicită, pt. fiecare subiect in parte 

• Nota 10 pt. tratarea explicită, cu exemplificări și informații 

suplimentare din bibliografie. 

• Sală repartizată de DAAD 

 2. 

La sub-disciplina Traducere specializată – 

economică, evaluarea se realizează pe parcursul 

semestrului prin acordarea a două note (1 notă 

pentru analiza și traducerea unui text economic din 

limba franceză în limba română) și a unei note la 

seminar. Nota la activitatea de seminar constă în 

participarea la activitățile propuse și în realizarea 

unui dosar cu texte economice traduse pe parcursul 

semestrului.  

Notele de promovare la teste și la activitatea de 

seminar sunt recunoscute până la promovarea 

disciplinei. 

 

3.   

• Se notează și prezența la seminar conform 

regulamentului. 

 Notele de promovare la teste și la activitatea 

de seminar se recunosc până la promovarea 

disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

35. 
III 

sem. 5 

Disciplină opțională 4: 

Instituții europene 

• Evaluare distribuită  

• 2 examinatori interni 

• 2 teste scrise 

• Media notelor la teste reprezintă 1/2 din nota finala;1/2 

din nota pe activitate pe parcurs 

• Nota 5 pentru tratarea corecta a 4 subiecte din 9 pentru 

fiecare test 

• Nota 10 pentru tratarea subiectelor cu includerea 

informației din bibliografie 

• Sală repartizată de DCLS 

• Notele de promovare la teste și la activitatea 

de seminar se recunosc până la promovarea 

disciplinei 

36. 
III 

sem. 6 

Disciplină opțională 

împachetată 3.  

Pachet 3: 

Relații publice în social media 

 

• Examen  

• 2 examinatori interni 

• Nota la examen reprezintă 50% 

• Nota 5 pentru tratarea minimală a fiecărui subiect 

• Nota 10 pentru tratarea integrală a subiectelor  

• Sală repartizată de DCLS 

• Notele de promovare la examen si la 

activitățile pe parcurs sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

37. 
III 

sem. 6 

Disciplină opțională 4. 

Pachet 3: 

Comportamentul 

consumatorului 

• Examen  

• Evaluare scrisa, chestionar cu alegere multipla(30 itemi)  

• 2 examinatori interni  

• Nota finala = 0,5 x nota examen + 0,5 x nota activitatea 

aplicativa (seminar) ; (cu condiția ca notele de la examen 

și seminar să fie ³ 5)  

• Nota 5 se acorda pentru rezolvarea corecta a 50% din 

itemii chestionarului  

• Nota 10 pentru realizarea corecta a tuturor itemilor 

chestionarului si a solicitarilor pentru activitatile aplicative 

• Notele de promovare la examen si activitatea 

la seminar se recunosc până la promovarea 

disciplinei 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Sală repartizată de DCLS  

38. 
III  

sem. 6 

Disciplină opțională 5: 

Campanii electorale 

 

• Examen 

• 2 examinatori  

• 1 subiect de sinteză și 3 întrebări specifice 

• Nota la examen reprezintă 50% din nota finală, iar 

activitatea la seminar și prezența, 50%. 

• Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la 51% din 

răspunsul la examen și prezența la limita specificată de 

regulament 

• Nota zece se acordă pentru răspunsul corect și integral 

la subiectele de examen și o activitate deosebită la 

seminar 

• Sală repartizată de FSC 

• Notele de promovare la examen si activitatea 

la seminar se recunosc până la promovarea 

disciplinei 

39. 
III  

sem. 6 

Disciplină opțională 6: 

Tehnici audio-video 

• Evaluare distribuită 

• 2 examinatori interni 

• 2 teste 

• Media notelor la teste reprezintă ½  din nota finală, iar 

activitatea de seminar reprezintă 1/2 din nota finală 

• Nota 5 pentru obținerea  a ½ din punctaj 

• Nota 10 se acordă pentru obținerea punctajului total 

• Sală repartizată de COM 

 

• Notele de promovare la examen și la 

activitatea de seminar sunt recunoscute până 

la promovarea disciplinei 

40. 
III 

sem. 6 

Elaborare lucrare de licență  

Examen de licență 

• Examen scris / oral 

• Examinatori interni  

• Elaborarea lucrării de licență cf. Metodologiei 

• 7 săpt. X 26 ore, din care – stagiu practică 2 

săpt. X 26 ore  

• Elaborare lucrare licență 5 săpt. X 26 ore 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

• Nota finală este decisă de comisie, cumulând nota 

propusă de coordonator și nota acordată de comisie 

pentru modalitatea de prezentare / susținere  

• Nota 6 se acordă pentru însușirea și aplicarea 

cunoștințelor teoretice și practice la un nivel minim: 

a) cunoașterea și aplicarea la un nivel satisfăcător a 

noțiunilor de specialitate din domeniu; 

b) exploatarea satisfăcătoare a noțiunilor teoretice: 

formularea obiectivelor, prezentarea minimă a 

instrumentelor de cercetare, prelucrarea și 

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 licență. 

• Nota 10 se acordă pentru: 

a) înțelegerea și însușirea corectă a noțiunilor care 

reprezintă cadrul teoretic al lucrării; 

b) exploatarea noțiunilor teoretice în lucrarea propriu-

zisă: formularea pertinentă a obiectivelor, organizarea 

logică a informațiilor, elaborarea cadrului metodologic, 

prelucrarea și interpretarea corectă a datelor, 

elaborarea concluziilor; 

c) aplicarea noțiunilor de specialitate la cazuri concrete 

din practica profesională: ilustrarea noțiunilor cu 

 



Nr. 

Crt. 

Anul de 

studii Disciplina 

Modalități și criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 

nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiția de acordare a notei 5, condiția de acordare a notei 

10, asigurarea condițiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoașterii acumulărilor progresive 

în cadrul disciplinei 

exemple pertinente; 

d) exploatarea adecvată a bibliografiei; 

e) respectarea normelor de redactare a lucrărilor de licență 

și a celor științifice, în general. 

• Sală repartizată de DCLS 

 

 


