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PLANIFICAREA COLOCVIILOR ȘI A VERIFICĂRILOR – SEMESTRUL I 

Anul universitar 2022-2023  

Data Ora Sala Disciplina Cadrul didactic/email 
Anul II (cu frecvență) - LICENȚĂ 

16.01.2023 17:00 102 Etică în afaceri Lect. univ. dr. Vana Dragoș 
dragos.vana@cantemircluj.ro  

18.01.2023 17:00 P04 Comunicare şi relații publice Conf.univ.dr. Pocol Adrian 
adrian.pocol@cantemircluj.ro 

Anul III (cu frecvență) - LICENȚĂ 

19.01.2023 16:00 102 Control intern Conf.univ.dr. Lenghel Radu 
radu.lenghel@cantemircluj.ro 

19.01.2023 18:00 102 Metodologia elaborării lucrării de licență Conf.univ.dr. Fătu Cristina 
cristina.fatu@cantemircluj.ro 

Anul II (cu frecvență redusă) - LICENȚĂ 

21.01.2023 13:00 P04 Comunicare şi relații publice Conf.univ.dr. Pocol Adrian 
adrian.pocol@cantemircluj.ro 

22.01.2023 16:30 P04 Etică în afaceri Lect. univ. dr. Vana Dragoș  
dragos.vana@cantemircluj.ro 

Anul III (cu frecvență redusă) - LICENȚĂ 

21.01.2023 16:30 P04 Metodologia elaborării lucrării de licență Conf.univ.dr. Fătu Cristina 
cristina.fatu@cantemircluj.ro 

22.01.2023 16:30 P02 Control intern Conf.univ.dr. Lenghel Radu 
radu.lenghel@cantemircluj.ro 

Anul II (cu frecvență) - MASTERAT 

20.01.2023 16:30 103 Proiecte și cercetări financiar-contabile - 
Stagiu de practică 

Conf.univ.dr. Danciu Radu 
radu.danciu@cantemircluj.ro 

Notă: 
1. Fiecare cadru didactic va afişa pe Platforma de e-learning la subiecte pentru 

examen teme şi/sau subiecte şi va descrie modalitatea de susţinere a examenului. 

2. Studenţii se vor prezenta la examen fizic la data şi ora indicate în programarea 
de mai sus .  La colocvii pot participa şi studentii din anul III care au restanta. 
La intrarea în sala de examen prezenţa studenţilor se face pe bază de carnet de 
student și/sau carte de identitate. 

3. Participarea la examen este condiţionată de plata taxelor de şcolarizare conform 
scadentarului şi a taxelor pentru examenele restante, dacă este cazul.  

4. Contestaţiile la examene se depun la secretariatul facultăţii sau prin email la 
adresa secretar.sef@cantemircluj.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea notelor 
în conturile studenților. Examenele orale nu se pot contesta. 

5. Rezultatele la examene se vor afişa în conturile studenţilor. 

Decanatul, 
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