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Misiunile programului de studii COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

din domeniul de licenta Stiinte ale Comunicarii (ciclul I - program de 3 ani)  Anii II, III   
Modalităţi şi criterii de evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului  

 

        Misiuni ale programului de studii 

Misiunea didactica  
Formarea de absolventi capabili sa activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru 
activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii 
politice, organizaţii non-guvernamentale, etc. 

Misiunea de cercetare  

Formarea de absolventi capabili sa participe la activitati de cercetare in domeniul comunicarii si 
relatiilor publice si de a se perfectiona prin studii de nivel masteral şi doctoral, prin antrenarea lor 
la realizarea unor teme şi proiecte de cercetare coordonate de departamentele/catedrele implicate 
în desfăşurarea programului. 

 
            Modalitati si criterii de evaluare; asigurarea recunoasterii acumularilor progresive la discipline 
 

Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

1. II 
sem. 3 

Fundamentele relaţiilor 
publice 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 20 întrebări, 0,5 puncte pentru fiecare răspuns 

complet si corect 
 Nota 5 pentru 10 raspunsuri complete si corecte 
 Nota 10 pentru 20 raspunsuri complete si corecte 
 Nota examenului reprezintă 2/3 din nota finala; 1/3 

nota pe activitate pe parcurs 
 Sală repartizată de FSC 

 Activitatea practică se evaluează pe baza 
activităţii în clasă şi 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 

2. III 
sem. 5 Metode de cercetare în RP 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste scrise 
 Ponderea notelor din nota finală: teste - 0,5;  

activitatea pe parcurs – 0,5.  
 Nota 5 se acordă la teste pentru realizarea a 50% din 

subiecte. 
 Nota 10 se acordă pentru rezolvarea subiectelor în 

proporţie de 100%. 

 
 Activitatea practică se evaluează pe baza 

activităţii în clasă şi a temelor de casă 
 Notele sunt recunoscute până la 

promovarea disciplinei 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

 Sală repartizată de FSC 

3. II 
sem. 3 Retorică şi argumentare 

 Examen scris 
 2 examinatori  
 Subiecte de sinteză 
 Criterii de notare: examenul reprezintă ½ din nota 

finală  
 Nota 5 se obţine daca atât aplicaţiile de pe parcurs 

cât si examinarea finală sunt rezolvate de nota 5  
 Nota 10 se obţine pentru însuşirea corectă a 

cunoştinţelor teoretice şi interpretarea lor adecvată 
 Sală repartizată de FSC 

 Aplicaţii practice, rezolvări exerciţii, proiecte; 
proiect final; 

 Activitatea de seminar reprezintă ½ din nota 
finală  

 Nota de promovare la seminar este 
recunoscută până la promovarea promoţiei 

4. II 
sem. 3 Pragmatică E, F, G 

1. Limba engleză 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste scrise fiecare constând din 5 întrebări, 2 

referitoare la noţiuni teoretice, iar 3, la aplicaţii 
practice 

 Nota finală: media dintre notele la testele scrise 
(pondere 50%) şi nota pentru activitatea de seminar 
(pondere 50%) 

 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului total 
 Sală repartizată de FSC 
2. Limba franceză 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 Lucrare finală: 3 puncte teoretice si 2 aplicaţii 
 Nota finală: media dintre notele de la probele scrise 

(1/2) şi nota pentru activitatea de seminar (1/2) 
 Prezentările de bibliografie reprezintă 1/3 din nota de 

activitate; lucrarea finala reprezintă 2/3 din nota finala 
 Nota 5 la lucrarea finală se obţine dacă atât punctele 

teoretice cât şi aplicaţiile sunt rezolvate de minim 5. 
În caz contrar se reface fie partea teoretică, fie cea 
practică (la care nu s-a obţinut nota 5) 

 Nota 10 pt. înţelegerea si însuşirea corectă a 
noţiunilor teoretice şi capacitatea de a le utiliza în 
aplicaţii practice 

 Sală repartizată de FSC 
3. Limba germană 

 Notele de promovare la teste/lucrarea finală 
si la activitatea de seminar sunt recunoscute 
până la promovarea disciplinei 

 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste: 1 probă teoretică (6 întrebări grupate) şi 1 

probă practică (analiză pe text) 
 Nota finală: media dintre notele de la probele scrise 

(1/2) şi nota pentru activitatea de seminar (1/2) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului total 
 Sală repartizată de FSC 

5. II 
sem. 3,4 

Comunicare în limbaje 
specializate  – E, F, G 

1. Limba engleză 
 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 Teme cu un caracter exclusiv aplicativ prin care se 

urmăreşte utilizarea cunoştinţelor predate şi corelarea 
cu nevoile specifice ale domeniului in care studenţii 
vor lucra după absolvire; temele reprezintă 40% din 
activitatea de seminar. Ponderea examenului şi a 
activităţii de seminar din nota finală este egală (50%) 

 Nota 5: prezenţa minimă obligatorie conform 
regulamentului, răspunsuri la 1/3 din seminarii, teme 
efectuate la 1/3 din totalul temelor 

 Nota 10: prezenţa la toate activităţile didactice, 
răspunsuri corecte la fiecare seminar,  intervenţii la 
seminar 

 Sală atribuită de FSC 
2. Limba franceza 
 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 Lucrare finală cu 2 puncte teoretice si 2 aplicaţii 
 Ponderea examenului şi a activităţii de seminar din 

nota finală este egală (50%) 
 Nota 5 se obţine dacă atât punctele teoretice cât şi 

aplicaţiile sunt rezolvate de minim 5. 
 Nota 10 pt. înţelegerea şi însuşirea corectă a 

noţiunilor teoretice şi capacitatea de a le utiliza in 
aplicaţii practice 

 Sală repartizată de FSC 
3. Limba germană 
 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 5 întrebări (o întrebare teoretică şi una practică la 

fiecare segment şi traducerea unui text de 
specialitate) 

 Se acorda o notă la seminar si o notă la examen. 
 Nota 5 pt. enunţarea problemelor cheie, fără tratarea 

1.   
 Temele au un caracter exclusiv aplicativ, 

prin care se urmăreşte utilizarea 
cunoştinţelor predate si corelarea cu nevoile 
specifice ale domeniului in care studenţii vor 
lucra după absolvire; temele reprezintă 40% 
din activitatea de seminar 

 Notele de promovare la teme sunt valabile 
până la promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
2.  
 Aplicaţii practice pe texte plus o lucrare 

finală compusa din 2 puncte teoretice si 2 
aplicaţii 

 Notele de promovare la lucrarea finală şi la 
aplicaţiile practice sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
3.  
 Se notează şi prezenţa la seminar conform 

regulamentului. 
 Notele de promovare la examen şi la 

activitatea de seminar sunt valabile până la 
promovarea disciplinei 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

lor explicită, pt. fiecare subiect în parte 
 Nota 10 pt. tratarea explicită, cu exemplificări şi 

informaţii suplimentare din bibliografie. 
 Sala repartizată de FSC 

6. II 
sem. 3 

Etica şi deontologia 
comunicării 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste scrise cu subiecte teoretice (3 subiecte);  

proporţia la nota finală: testele  - 0,5; activităţile 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 
obiectivele disciplinei problematica prezentată la curs. 

 Sală repartizată de FSC 

 Nota 5 pentru activităţile pe parcurs (50%) 
se acordă pentru o temă realizată şi 
prezentată clar la seminar. 

 Nota 10 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru efectuarea tuturor temelor şi 
prezentarea lor în portofoliu, precum şi 
pentru participarea activă la seminarii . 

 Notele obţinute sunt recunoscute până la 
promovarea disciplinei 

7. II 
sem. 3,4 Practică 

 Colocviu 
 Examinatori interni  
 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 FSC 

 Evaluarea se realizează la sfârşitul stagiului 
de practică de 90 ore  

8. II 
sem. 3,4 Educaţie fizică 

 Evaluare distribuită cu calificative A/R 
 2 examinatori externi 
 Criterii de notare: progresul realizat la indicatorii de 

motricitate  şi prezenţa la activităţile sportive 
 Sală repartizată de EFS 

 Nota de promovare este recunoscuta   până 
la absolvirea promoţiei  

9. 
10. 
11. 

II 
sem. 3,4 

Discipline facultative: 
Limba străină II 

 Evaluare distribuită 
 3 examinatori interni 
 2 teste pe parcursul semestrului (săpt. A 7-a si a 13-

a) + dosar cu teme care se prezintă in săpt. A 13-a  
 Activitatea de seminar se poate promova: dacă la 

prezentarea la termen a dosarului  acesta conţine cel 
puţin 70% dintre temele indicate; ponderea in notarea 
dosarului este de 2/3 din nota la activitatea de 
seminar; dacă frecventarea cursului a fost conform 
regulamentului. Ponderea examenului şi a activităţii 
de seminar din nota finală este egală (k1, k2=0,5) 

 Nota 5 se acorda pt. Rezolvarea a cel puţin 50% din 
temele de rezolvat la fiecare din teste. 

 Nota 10 presupune rezolvarea a 100% din temele de 
rezolvat la fiecare din teste 

 Notele de promovare la teste şi la 
activitatea de seminar se recunosc până la 
promovarea disciplinei 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

 Sală repartizată de FSC 

II 
sem. 3 

Discipline facultative: 
Modul pedagogic  

Pedagogie II               
(Teoria şi metodologia 

instruirii;                   
Teoria si metodologia 

evaluării) 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 Test grilă cu 20 întrebări 
 Nota finală la examen este rezultatul mediei de la 

testul grilă (70%) şi cea de la activitatea practică de 
seminar (30%) 

 Pentru promovarea examenului, atât nota la 
examenul grilă, cât şi cea de la activitatea practică de 
seminar trebuie să fie minim 5. 

 Sală repartizată de DPPD 

 Activitatea pe parcurs : pondere 50% din 
nota finală (note recunoscute până la 
promovarea  disciplinei 

II 
sem. 4 

Discipline facultative: 
Modul pedagogic  

Pedagogie II                
(Didactica specialităţii) 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 Test grilă cu 20 întrebări 
 Nota finală la examen este rezultatul mediei de la 

testul grilă (70%) şi cea de la activitatea practică de 
seminar (30%) 

 Pentru promovarea examenului, atât nota la 
examenul grilă, cât şi cea de la activitatea practică de 
seminar trebuie să fie minim 5. 

 Sală repartizată de DPPD 

 Activitatea pe parcurs : pondere 50% din 
nota finală (note recunoscute până la 
promovarea disciplinei 

12. II 
sem. 4 

Managementul relaţiilor 
publice 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 20 întrebări, 0,5 puncte pt. fiecare răspuns complet si 

corect 
 Nota 5 pentru 10 raspunsuri complete si corecte 
 Nota 10 pentru 20 raspunsuri complete si corecte 
 Sală repartizată de FSC 

• Activitatea practică se evaluează pe baza 
activităţii în clasă şi 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 

13. 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 informaţiei din bibliografie 
 Sală repartizată de FSC 

 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 

14. II 
sem. 4 

Redactarea materialelor de 
relaţii publice 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 

 Teme de seminar  cu pondere de 30% din 
nota finală 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

 Subiecte:  unul teoretic şi 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 informaţiei din bibliografie 
 Sală repartizată de FSC 

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

15. II 
sem. 4 Analiza discursului I - E, F, G 

1. Limba engleză
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste scrise fiecare constând din 5 întrebări, 2 

referitoare la noţiuni teoretice, iar 3, la aplicaţii 
practice 

 Nota finală: media dintre nota la testele scrise 
(pondere 50%) şi nota pentru activitatea de seminar 
(pondere 50%) 

 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului total 
 Sală repartizată de FSC 
2. Limba franceză 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 Puncte teoretice şi 2 aplicaţii 
 Prezentările din bibliografie reprezintă 1/3 din nota de 

activitate; lucrarea finala reprezintă 2/3 din nota finala 
 Nota finală: : nota la examinări şi nota pentru 

activitatea pe parcurs au pondere egală (50% fiecare) 
 Nota 5 la lucrarea finala se obţine daca atât punctele 

teoretice cat si aplicaţiile sunt rezolvate de minim 5. 
In caz contrar se reface fie partea teoretica, fie cea 
practica (la care nu s-a obţinut nota 5) 

 Nota 10 pt. înţelegerea si însuşirea corecta a 
noţiunilor teoretice si capacitatea de a le utiliza in 
aplicaţii practice 

 Sală repartizată de FSC 
3. Limba germană 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste: 1 probă teoretică (6 întrebări grupate) şi 1 

probă practică (analiză pe text) 
 Nota finală: : nota la examinări şi nota pentru 

activitatea pe parcurs au pondere egală (50% fiecare) 
 Nota 5 pentru obţinerea a ½ din punctaj 
 Nota 10 pentru obţinerea punctajului total 

 Notele de promovare la teste/lucrarea finală 
si la activitatea de seminar sunt recunoscute 
până la promovarea disciplinei 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

 Sală repartizată FSC 

16. II 
sem. 4 

Disciplină opţională 
independentă 1 
(Instituţii politice) 

 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 informaţiei din bibliografie 
 Sală repartizată de FSC 

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

17. III 
sem. 5  Crearea de imagine 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 2 aplicaţii practice 
 Nota 5 se acordă pentru rezolvarea corectă a unei 

aplicaţii 
 Nota 10 se acordă pentru rezolvarea corectă a celor 

2 aplicaţii 
 Sală repartizată de FSC 

 
 Activităţi de seminar cu pondere de 50% 

din nota finală 
 Notele de promovare la examen şi la 

activităţile de seminar se recunosc până la 
promovarea disciplinei 

18. III 
sem. 5 Metode de cercetare în RP 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 2 teste scrise 
 Ponderea notelor din nota finală: teste - 0,5;  

activitatea pe parcurs – 0,5.  
 Nota 5 se acordă la teste pentru realizarea a 50% din 

subiecte. 
 Nota 10 se acordă pentru rezolvarea subiectelor în 

proporţie de 100%. 
 Sală repartizată de FSC 

 
 Activitatea practică se evaluează pe baza 

activităţii în clasă şi a temelor de casă 
 Notele sunt recunoscute până la 

promovarea disciplinei 

 
19. 

III 
sem. 5 Comunicare internă 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 20 întrebări, 0,5 puncte pt. fiecare răspuns corect 
 Nota 5 pentru 10 raspunsuri complete si corecte 
 Nota 10 pentru 20 raspunsuri complete si corecte 
 Sală repartizată de FSC 

• Activitatea practică se evaluează pe baza 
activităţii în clasă şi 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 



Nr. 
Crt. 

Anul de 
studii Disciplina 

Modalităţi şi criterii de evaluare 

(scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, 
nr. examinatori, nr. de întrebări, criteriile de notare, 

condiţia de acordare a notei 5, condiţia de acordare a 
notei 10, asigurarea condiţiilor de evaluare) 

Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

20. III 
sem. 5 

Disciplină opţională 
împachetată 1 – Setul 1P1.5 
 (Campanii de promovare) 

 Examen scris. Durata 1 oră. 
 Examinatori: 2 persoane interne. 
 Test grilă (20 întrebări). 
 Proporţia la nota finală: examen final - 

0,33; activităţile pe parcurs – 0,66.  
 Nota 5 se acordă la examenul teoretic pentru răspuns 

corect la 10 întrebări incluse în testul grilă. 
 Nota 10 se acordă la examenul teoretic pentru 

răspuns corect la 20 de întrebări incluse în testul 
grilă. 

 Sală repartizată de FSC 

 Nota 5 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru efectuarea a 5 aplicaţii scrise 
la activitatea de seminar.  

 Nota 10 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru finalizarea unei propuneri de 
proiect în proporţie de 100%, respectând 
cerinţele de planificare a proiectului 
prezentate la seminar. 

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

21. III 
sem. 5 

Disciplină opţională 
împachetată 2 – Setul 1P1.5 
(Elaborare de produs de PR 

cu calculatorul) 

 Examen final - test grilă. Durata – o oră 
 2 examinatori interni 
 Ponderea notelor din nota finală: examen final - 0,5;  

activităţile pe parcurs – 0,5.  
 Nota 5 se acordă la examenul teoretic pentru 

realizarea a 60% din grilă. 
 Nota 10 se acordă la examenul teoretic pentru 

realizarea grilei în proporţie de 100%. 
 Sală repartizată de FSC  

 Nota 5 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru efectuarea a 5 aplicaţii scrise 
la activitatea de seminar.  

 Nota 10 pentru activităţile pe parcurs se 
acordă pentru finalizarea unei propuneri de 
proiect în proporţie de 100%. 

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

22. 
III 

sem. 5 
 

Disciplină opţională 
independentă 2 – Setul 2L1.5 

(Tehnici de comunicare în 
limbi străine E,F,G) 

1. Tehnici de comunicare în limba engleză 
 Evaluare distribuită  
 2 examinatori interni  
 Lucrare finală care reprezintă ½ din notă.  Ponderea 

probelor de evaluare a cunoştinţelor şi a activităţii de 
seminar din nota finală este egală (50% fiecare) 

 Nota 5 la lucrarea finală se obţine pt. însuşirea si 
aplicarea cunoştinţelor teoretice la un nivel minim  

 Nota 10 pt. înţelegerea şi însuşirea corectă a 
noţiunilor teoretice şi capacitatea de a le utiliza in 
aplicaţiile practice 

 Sala repartizată de FSC  
2.Tehnici de comunicare în limba franceză  
 Evaluare distribuită  
 2 examinatori interni 
 2 subiecte teoretice si 2 aplicaţii. Ponderea probelor 

de evaluare a cunoştinţelor şi a activităţii de seminar 
din nota finală este egală (50% fiecare) 

 Nota 5 la lucrarea finală se obţine pt. însuşirea si 
aplicarea  cunoştinţelor teoretice la un nivel minim     

 Nota 10 pt. înţelegerea si însuşirea corectă a 
noţiunilor teoretice si capacitatea de a le utiliza in 
aplicaţiile practice 

 Sală repartizată de FSC  

1. 
 Notele de promovare la lucrarea finală şi la 

activitatea pe parcurs se recunosc până la 
promovarea disciplinei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
La sub-disciplina Traducere specializată – 
economică, evaluarea se realizează pe parcursul 
semestrului prin acordarea a două note (1 notă 
pentru analiza şi traducerea unui text economic 
din limba franceză în limba română) şi a unei 
note la seminar. Nota la activitatea de seminar 
constă în participarea la activităţile propuse şi în 
realizarea unui dosar cu texte economice 
traduse pe parcursul semestrului.  
Notele de promovare la teste şi la activitatea de 
seminar sunt recunoscute până la promovarea 
disciplinei. 
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Asigurarea recunoaşterii acumulărilor 
progresive în cadrul disciplinei 

3.Tehnici de comunicare în limba germană 
 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 Test: 1 problemă teoretică, redactarea a doua 

documente şi traducerea unui text economic 
 Se acordă o notă la seminar şi două note la teste. 

Ponderea testelor şi a activităţii de seminar din nota 
finală este egală (50% fiecare) 

 Nota 5 pt. enunţarea problemelor cheie, fără tratarea 
lor explicită, pt. fiecare subiect in parte 

 Nota 10 pt. tratarea explicită, cu exemplificări şi 
informaţii suplimentare din bibliografie. 

 Sală repartizată de FSC 

3.   
 Se notează şi prezenţa la seminar conform 

regulamentului. 
 Notele de promovare la teste şi la 

activitatea de seminar se recunosc până la 
promovarea disciplinei 

23. III 
sem. 5 

Disciplină opţională 
independentă 3 – Setul 3L1.5 

(Relaţii publice on-line) 

 Examen final - test grilă. Durata – o oră 
 2 examinatori interni 
 Ponderea notelor din nota finală: examen final - 0,5;  

activităţile pe parcurs – 0,5.  
 Nota 5 se acordă la examenul teoretic pentru 

realizarea a 60% din grilă. 
 Nota 10 se acordă la examenul teoretic pentru 

realizarea grilei în proporţie de 100%. 
 Sală repartizată de FSC 

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

 
24. 

III 
sem. 5 

Discipline facultative: 
Comunicare educaţională 

(opţional) 

 Examen scris 
 2 examinatori interni 
 Test grilă cu 18 itemi 
 Nota finală la examen este rezultatul mediei de la 

testul grilă (50%) şi cea de la activitatea practică de 
seminar (50%) 

 Pentru promovarea examenului, atât nota la 
examenul grilă, cât şi cea de la activitatea practică de 
seminar trebuie să fie minim 5. 

 Sală repartizată de DPPD 

 Activitatea pe parcurs : pondere 50% din 
nota finală (note recunoscute până la 
promovarea promoţiei 

III 
sem. 5 

 

Discipline facultative: 
Modul pedagogic 

(Practică pedagogică) 

 Examen oral 
 2 examinatori  
 Susţinerea proiectului didactic final la clasă 
 Nota finală la colocviu este rezultatul mediei de la 

ora deschisă la clasă (50%) şi cea de practică 
pedagogică (50%) 

 Pentru promovarea examenului, atât nota de la lecţia 
deschisă la clasă, cât şi cea de la activitatea practică 
pedagogică trebuie să fie minim 5 

 Sală repartizată de instituţia la care se desfăşoară 
activitatea de practică pedagogică 

 
 Activitatea pe parcurs : pondere 50% din 

nota finală (note recunoscute până la 
promovarea promoţiei 

III Discipline facultative:  Examen oral  Activitatea pe parcurs : pondere 50 % din 
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sem. 6 Modul pedagogic 
(Evaluare finală – Portofoliu 

didactic) 

 2 examinatori interni 
 Portofoliu didactic 
 Nota finală este rezultatul mediei de la răspunsurile 

la examen (50%) şi cea de la realizarea portofoliului 
didactic (50%) 

 Pentru promovarea examenului, atât nota la 
examenul grilă, cât şi cea de la activitatea practică 
de seminar trebuie să fie minim 5 

 Sală repartizată de DPPD 

nota finală (note recunoscute până la 
promovarea  disciplinei 

25. III 
sem. 6 

Disciplină opţională 
împachetată 3 – Setul 2P1.6 

(Cultură şi comunicare 
organizaţională) 

 Examen scris 
 2 examinatori 
 1 subiect de sinteză şi 3 întrebări specifice 
 Nota la examen reprezintă 0,66 din nota finală, iar 

activitatea la seminar şi prezenţa, 0,33. 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la 51% din 

subiectele la examen şi prezenţa la limita specificată 
de regulament 

 Nota zece se acordă pentru răspunsul corect şi 
integral la subiectele de examen şi o activitate 
deosebită la seminar 

 Sală repartizată de FSC 

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

 

26. III 
sem. 6 

Disciplină opţională 
împachetată 4 – Setul 2P1.6 

Comunicare politică 

 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 informaţiei din bibliografie 
 Sală repartizată de FSC 

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

27. III 
sem. 6 

Disciplină opţională 
independentă 4 – Setul 4L1.6 
(Relaţii publice în domeniul 

politic) 

 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 informaţiei din bibliografie 
 Sală repartizată de FSC 

 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 

28. III  
sem. 6 

Disciplină opţională 
independentă 6 – Setul 5L1.6 

(Campanii electorale) 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori  

 Notele de promovare la examen si 
activitatea la seminar se recunosc până la 
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 1 subiect de sinteză şi 3 întrebări specifice 
 Nota la examen reprezintă 0,66 din nota finală, iar 

activitatea la seminar şi prezenţa, 0,33. 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la 51% din 

răspunsul la examen şi prezenţa la limita specificată 
de regulament 

 Nota zece se acordă pentru răspunsul corect şi 
integral la subiectele de examen şi o activitate 
deosebită la seminar 

 Sală repartizată de FSC 

promovarea disciplinei 

29. III 
sem. 6 

Disciplină opţională 
independentă 7 – Setul 5L1.6 

(Comunicare corporativă 
E,F,G) 

 Evaluare distribuită 
 2 examinatori interni 
 1 subiect teoretic şi 2 subiecte practice cu punctaje 
 Nota 5 se acordă pentru răspunsul corect la 

subiectele care cumulează jumătate din punctaj 
 Nota 10 se acordă pentru răspunsul corect la toate 

subiectele  
 Sala repartizată de FSC 

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

30. III 
sem. 6 

Elaborare lucrare de licenţă  
Examen de licenţă 

 Examen scris / oral 
 Examinatori interni / externi 
 Nota finală este decisă de comisie, cumulând nota 

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

 Nota 6 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 a noţiunilor teoretice: 

formularea obiectivelor, prezentarea minimă a 
instrumentelor de cercetare, prelucrarea 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 10 se acordă pentru: 
a) înţelegerea şi însuşirea corectă a noţiunilor care 

reprezintă cadrul teoretic al lucrării; 
b) exploatarea noţiunilor teoretice în lucrarea propriu-

zisă: formularea pertinentă a obiectivelor, 
organizarea logică a informaţiilor, elaborarea 
cadrului metodologic, prelucrarea şi interpretarea 
corectă a datelor, elaborarea concluziilor; 

c) aplicarea noţiunilor de specialitate la cazuri 

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

 Elaborare lucrare licenţă 5 săpt. X 26 ore 
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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 FSC 

 

 


