PROGRAMARE RESTANȚE/MĂRIRI
Studentii din anul II care in aceasta sesiune vor sustine restante vor achita doar eventualele restante din anul I (80 RON/restanta). Dovada platii trebuie trimisa secretariatului, pe mail, pana la inceperea
sesiunii. Taxa pentru examenele de marire a notei este 20 RON, doar studentii integralisti pot solicita marirea unei note.
Studentii din promotii mai vechi care au restante le vor achita indiferent daca restanta este din anul I sau II de studii, dovada platii urmand sa fie trimisa secretariatului pana la inceperea sesiunii.
În cazul în care aveți restanță iar profesorul nu se regăsește în acest planificator, vă rugăm să urmăriți planificatorul pentru anul I, II și veți susține examene respective cu colegii de an.
Cadru didactic examinator

Disciplina

Forma de examinare

Data

Ora Modalitate sustinere

Conf univ.dr Dragoș Bărbieru

Toate disciplinele

Proiect din tematica cursului

10.06.2022

17:00

Restul disciplinele

Trebuie să trimiteți un email profesorului pentru a afla tematica proiectului.

26.06.2022

Prof.univ.dr. George Anglițoiu

Lect. Univ.dr. Colibășanu
Antonia

Analiză de politică externă

Geopolitica

Analiza SWOT pe o tema din bibliografie, adica una privind in principal politica
externa a unui stat in perioada post-Razboi Rece. Ca exemplu metodologic pt
grila SWOT poate fi folosit un articol mai vechi de al meu care este de altfel in 26.06.2022
bibliografia cursului. ”EU Intelligence Service Dilemma”, Europolity, No. 2,
2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2548174
Examen scris
10.06.2022

Platforma MOODLE sau pe adresa de
email oldboy@adlunap.ro

De trimis pe adresa de e-mail:
george@anglitoiu.ro

14:00 Sala 427

Diplomatie economica

Retorică

· Examenul constă în elaborarea și susținerea unei lucrări științifice (analiză a unui discurs
prin
prisma canoanelor retoricii clasice).
· Deadline pentru încărcarea lucrărilor în platforma Moodle sau transmitere pe adresa
daniel.buti@snspa.ro: 18 iunie.
· Pentru clarificări, informații, reguli specifice de elaborare a lucrării și criterii de evaluare,
masteranzii sunt rugați să verifice platforma Moodle sau să contacteze profesorul la
adresa
daniel.buti@snspa.ro

20.06.2022
(susținere
lucrare)
17:30 Sala 427

Comunicare și răspundere publică

Lect.univ.dr. Daniel Buti

Prof.univ.dr. Vasile Secăreș /
Dr. Octavia Moise

Examenul constă în elaborarea și susținerea unei lucrări științifice (lucrare
analitică ce va operaționaliza teme și concepte specifice domeniului/ cursului).
Deadline pentru încărcarea lucrărilor în platforma Moodle sau transmitere pe
adresa
daniel.buti@snspa.ro: 12 iunie.
Metode și tehnici de elaborare a disertației Examenul constă în prezentarea a 1-2 capitole din lucrarea de disertație sau a
planului lucrării de disertație.
Deadline pentru încărcarea lucrărilor în platforma Moodle sau transmitere pe 14.06.2022
adresa
daniel.buti@snspa.ro: 12 iunie.
Examenul constă în prezentarea Raportul și a Caietului de practică.
Deadline pentru încărcarea lucrărilor în platforma Moodle sau transmitere pe
Laborator practică
adresa daniel.buti@snspa.ro: 12 iunie.
Pentru clarificări și alte informații, masteranzii sunt rugați să verifice platforma
Moodle sau să contacteze profesorul la adresa daniel.buti@snspa.ro
Deadline-ul pana la care studentii pot trimite eseul final pentru disciplina la
Toate materiile
14.06.2022
care au restanță este 14 iunie
Regional Security

Lect.univ.dr. Ana Costea

International regulation in the cyberspace
Thesis writing

Reexaminare - Eseu

23.06.2022

Reexaminare - Eseu

23.06.2022

Reexaminare - Un capitol din lucrarea de disertație.

23.06.2022

18:00 Sala 427

Platforma MOODLE sau pe adresa de
email octavia.moise@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de
23,59
email anamaria.costea@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de
23,59
email anamaria.costea@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de
23,59
email anamaria.costea@dri.snspa.ro
23,59

Conf.univ.dr. Sorin Ducaru

Arms control, disarmament and non
proliferation

Reexaminare - Eseu

23.06.2022

Cybersecurity

Reexaminare - Eseu

23.06.2022

Misininformation and security challenges

Evaluare pe bază de proiect: Realizarea unui produs media digital de
combatere a dezinformării

23.06.2022

Prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu

Lect.univ. dr. Oana Ion

Prof.univ.dr. Maria Costache

Examen oral

Data transmiterii
lucrării finale va fi
23:59
comunicată
Adresa de contact:
ulterior stabilirii
oana.andreea.ion@dri.snspa.ro
temei.
Platforma MOODLE sau la adresa de
06.06.2022
24. 00
email: maria.costache@snspa.ro
Lucrările vor fi transmise pe adresa de
20.06.2022
24. 00
email: olga.r.chiriac@gmail.com
23.06.2022
23,59 Platforma MOODLE sau pe adresa de
email
alexandra.nunweiller@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de
23.06.2022
24
email mihai.cercel@dri.snspa.ro
22.06.2022
18:00 La adresa de email:
bogdan.munteanu@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de
09.06.2022
23:59
email gmicu2004@yahoo.com
Platforma MOODLE sau pe adresa de
16.06.2022
14:00
email sauliuc.adriana@gmail.com
18.06.2022
09:00 Sala 427

Examen oral

25.06.2022

09:00 Sala 410

23:59

Toate disciplinele

Până pe 06.06.2022, studenții o vor contacta pe Lect. Univ. Dr. Oana Ion, la
adresa oana.andreea.ion@dri.snspa.ro, în vederea stabilirii temei proiectului
final care va fi încărcat pe platformă

Toate disciplinele

Proiect

NATO

Eseu (2500-3000 de cuvinte fără bibliografie)

Prof.univ.dr. Ioan Mircea Pașcu Restul disciplinelor

Proiect

Toate disciplinele

Eseu de încărcat pe platformă

Toate disciplinele

Proiect din tematica disciplinei

Lect. univ. dr. Gabriel Micu

Toade disciplinele

Eseu de încărcat pe platformă sau de transmis pe adresa de email:
gmicu2004@yahoo.com

Conf. univ. dr.Iulian Chifu

Mesaj pentru toate disciplinele domnului
profesor
Conciliere și reconstrucție
post?conflict. State building
Intelligence and National Security

Conf. univ. dr. Mihai Cercel
Lect univ.dr. Bogdan
Munteanu

Analiză de conflict și modele de
soluționare a conflictelor
Prevenirea și managementul crizelor.
Decizia în criză

Platforma MOODLE sau pe adresa de
email anamaria.costea@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de
23,59
email anamaria.costea@dri.snspa.ro
23,59 Proiectul se transmite pe adresa de
email
disinformation.course@gmail.com
23,59

De încărcat lucrarea pe platformă

Platforma MOODLE sau pe adresa de
email: mihai.caradaica@dri.snspa.ro
10:00 Sala 427

Lect.univ.dr. Mihail Caradaică

Toate disciplinele

Eseu/Referat/Proiect în funcție de instrucțiunile transmise de profesor

23.06.2022

Lect.univ.dr. Ligia Deca

Studii Europene

Examen

24.06.2022

Thesis writing

Proiecte încărcate pe platforma MOODLE sau transmise pe adresa de email a
profesorului

20.06.2022

23:59 Platforma MOODLE sau pe adresa de
email: deca.ligia@gmail.com

10.06.2022

23:59 Platforma MOODLE sau pe adresa de
email: ddaianu@hotmail.com și în cc
mariuscomis@yahoo.com

Practice
Prof.univ.dr. Daniel Dăianu

Integrare și politici fiscale în UE, Economie Proiect
mondială

Conf.univ.dr. Radu Ungureanu
Conf.univ.dr. Radu Ungureanu
Abordări conceptuale în Relațiile
internaționale +
Studii de securitatea

Examenul constă în elaborarea, transmiterea și susținerea unei lucrări
științifice.

Security Studies
Area study 4-Asian Studies

Examenul constă în elaborarea, transmiterea și susținerea unei lucrări
științifice.

Lect.univ.dr.Radu Cucută

Toate disciplinele

Examen conform instrucțiunilor transmise de profesor

30.05.2022 –
deadline
transmitere
lucrare pe
platforma
MOODLE (23:59)
06.06.2022 –
prezentarea
lucrării la sediul
Sala 410 + adresa de email
SNSPA (de la ora 10:00 rsungureanu@dri.snspa.ro
10:00)
31.05.2022
–
deadline
transmitere
lucrare pe
platforma
MOODLE (23:59)
07.06.2022 –
prezentarea
lucrării la sediul
Sala 427 + adresa de email
SNSPA (de la ora 10:00 rsungureanu@dri.snspa.ro
10:00)
20.06.2022
11:00 Sala 419(actualizare sala)

Lect. Univ. dr. Andrei Miroiu

Teoria Relațiilor Internaționale

Examen oral

09.06.2022

14:00 Sala 427

13.06.2022

12:00

Instituții și Procese ale Securității
Internaționale
Politicile UE II
Lect. univ. dr. Ioana MelenciucIoan
Sisteme si metode de evaluare ale PUE si
Fundamente ale evaluarii

Lect.univ.dr.Dodi Ioana
Prof.univ.dr.Oana Iucu

Lect univ. dr.Victor Negrescu

Toate disciplinele
Limbajul diplomației II:Etichetă și
protocol
European Development Cooperation
Policies
EU Digital Single Market

Până pe data de 10.06. 2022, studenții/studentele trebuie să trimită un email
profesorului pentru a afla tematica proiectului. Acesta urmează să fie trimis pe
aceeași
adresă de email până pe 13.06.2022.
Până pe data de 10.06. 2022, studenții/studentele trebuie să trimită un email
profesorului pentru a afla tematica proiectului. Acesta urmează să fie trimis pe
aceeași
adresă de email până pe 19.06.2022.
De încărcat pe platformă până pe 23 iunie 2022 un proiect din tematica
cursului
Încărcarea unui proiect cu tema *Etichetă și protocol intr-o țară la alegere*

Proiectul se transmite pe adresa de
email: ioana.melenciuc@dri.snspa.ro
19.06.2022

23:59

23.06.2022

23:59

08.06.2022

Analyse the EU development and humanitarian intervention in Ukraine?
Present a recent digital policy approved by the European Union.

Proiectul se transmite pe adresa de
email: ioanadodi3@gmail.com
23:59 Proiectul se transmite pe adresa de
email: oana.iucu@gmail.com
Proiectul se încarcă pe platforma DRIIE
sau pe adresa de e-mail
victor.negrescu@dri.snspa.ro

17.06.2022

Methods of analysis of development
policies
Theories of Development and
Cooperation

How would you measure poverty today?

Lect univ.dr. Nicolae Toderaș

Toate disciplinele

Încărcare portofoliu platformă

Prof. univ. dr. Gl. Florian
Coldea

Până la data de
24.06.2022

Toate disciplinele

Încărcarea unui eseu din tematica cursului

25.06.2022

Present the situation in Ukraine by using specific development and
cooperation
Platforma MOODLE sau pe adresa de email nicolae.toderas@dri.snspa.ro
Platforma MOODLE sau pe adresa de email dianamadaivan@gmail.com

Lect.univ.dr. Mihai Ghigiu
Lect. univ. dr. Alice IANCU
Prof. univ. dr. Bogdan
AURESCU
Prof. univ. dr. Mihai
PĂUNESCU
Lect. univ. dr. Șerban CERKEZ

Toate disciplinele
Etica în RI Ethics in IR
Toate disciplinele

Până pe data de 06.06. 2022, studenții/studentele trebuie să trimită un email
profesorului pentru a afla tematica proiectului.

06.06.2022

Transmiterea unui eseu din tematica cursului

20.06.2022

Transmiterea unui eseu din tematica cursului

15.06.2022

Proiectul se transmite pe adresa de
email: mihai.ghigiu@dri.snspa.ro
Proiectul se transmite pe adresa de
23,59
email: iancualice@yahoo.com
Proiectul se transmite pe adresa de
23,59
email: victor.s.stoica@gmail.com
Luați legătura cu profesorul la adresa
de e-mail paunescu.mihai@gmail.com
Luați legătura cu profesorul la adresa
de e-mail sacerkez@gmail.com

