UNIVERSITATEACREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CLUJ-NAPOCA

PROGRAMAREA PROBELOR DE VERIFICARE
PENTRU SESIUNEA 16 ianuarie 2022 - 23 ianuarie 2022

Data

Interval
orar

Disciplina

Cadrul didactic/email

Forma de evaluare
scris/oral/scris si oral

Platforma utilizată

Anul I (cu frecvență) - LICENȚĂ
21.01.2022

9:00

21.01.2022

10:00

21.01.2022

17:00

Limba străină pentru afaceri
(engleză)
Limba străină pentru afaceri
(franceză)
Educație fizică I

19.01.2022

8:30

Comunicare şi relații publice
Etică în afaceri

16.01.2022

9:15

Metodologia elaborării lucrării de
licență

20.01.2022

11:00

Control intern

21,01.2022

17:30

22.01.2022

8:30

22.01.2022

12:30

Educație fizică I
Limba străină pentru afaceri
(`engleză)
Limba străină pentru afaceri
(franceză)

16,01.2022

12:30

Comunicare şi relații publice

23.01.2022

12:30

Etică în afaceri

16,01.2022

8:30

Metodologia elaborării lucrării de
licență

22.01.2022

12:30

Control intern

Lect.univ.dr. Moraru Alexandra
alexandra.moraru@ucdc.ro
Lect.univ.dr. Moraru Alexandra
alexandra.moraru@ucdc.ro
Prof.as. Bârluțiu Ovidiu
Anul II (cu frecvență) - LICENȚĂ

Examen oral on-line cu susţinerea
unui proiect
Examen oral on-line cu susţinerea
unui proiect
Examen oral on line

Conf.univ.dr. Pocol Adrian
adrian.pocol@cantemircluj.ro
Lect.univ. dr Vana Dragoș
Anul III (cu frecvență) - LICENȚĂ

Examen oral on line pe bază de
subiecte
Elaborarea unui referat

Conf.univ.dr. Fătu Cristina
cristina.fatu@cantemircluj.ro
Conf.univ.dr. Lenghel Radu
radu.lenghel@cantemircluj.ro
Anul I (cu frecvență redusă) - LICENȚĂ
Prof.as. Bârluțiu Ovidiu
Conf.univ.dr. Botezat Onorina
onorina.botezat@gmail.com
Conf.univ.dr. Botezat Onorina
onorina.botezat@gmail.com
Anul II (cu frecvență redusă) - LICENȚĂ

Elaborarea unui referat

ZOOM
Moodle
Moodle
Moodle
Moodle

Examen oral on-line cu susţinerea
unui proiect tip lucrare scrisă

Moodle

Examen oral on line

Moodle
Moodle

Portofoliu
Portofoliu

Conf.univ.dr. Pocol Adrian
Examen oral on line pe bază de
adrian.pocol@cantemircluj.ro
subiecte
Lect.univ. dr Vana Dragoș
Elaborarea unui referat
Anul III (cu frecvență redusă) - LICENȚĂ
Conf.univ.dr. Fătu Cristina
cristina.fatu@cantemircluj.ro
Conf.univ.dr. Lenghel Radu
radu.lenghel@cantemircluj.ro

ZOOM

Elaborarea unui referat
Examen oral on-line cu susţinerea
unui proiect tip lucrare scrisă

Moodle

Moodle
Moodle
Moodle
Moodle

Anul I (cu frecvență) - MASTERAT
20.01.2022

11:30

Etică și integritate academică

21.01.2022

17:30

Proiecte și cercetări financiarcontabile -Stagiu de practică

Lect.univ.dr. Giurgea Mihai
mihai.giurgea@cantemircluj.ro
Anul II (cu frecvență) - MASTERAT
Conf.univ.dr. Danciu Radu
radu.danciu@cantemircluj.ro

Elaborarea unui referat

Elaborarea unui proiect

Moodle

Moodle

Notă :
1. Fiecare cadru didactic va afişa pe Platforma Moodle la fiecare disciplina de studiu subiectele pentru examen, teme de proiect, etc. şi va descrie
modalitatea de susţinere a examenului.
2. În cazul examenelor orale on-line cu susţinere de proiect/monografie contabilă/referat/portofoliu, acestea vor fi încărcate pe Platforma Moodle,
cu cel puţin 48 de ore înainte de data examenului. Studenţii se vor prezenta la examen pentru sustinere conform programării afişate pe
platforma la disciplina de studiu.
3. În cazul elaborării de proiecte/referate/portofolii fără susţinere acestea vor fi încărcate Platforma Moodle cu cel puţin 48 de ore înainte de data
examenului. Studenţii se vor prezenta la examen la ora afişată în programarea de mai sus. Comisia de evaluare va face prezenţa studentilor şi
va confirma primirea proiectului/referatului/portofoliului.
4. În cazul examenelor orale pe bază de subiecte comisia de examinare va elabora bilete de examen numerotate care vor conţine cel puţin două
întrebări/teme. La examen studentul va alege un număr de bilet, iar cadrul didactic îi va comunica întrebările/temele, timpul de gândire pentru
răspuns fiind de 20 de minute. Studentul va răspunde la întrebările/temele cuprinse în subiect şi la alte întrebări suplimentare adresate de către
cadrul didactic examinator.
5. La data stabilită pentru examen, chiar şi în cazul proiectelor/referatelor fără susţinere, pe platforma indicată în programarea de mai sus, se face
prezenţa studenţilor pe bază de carnet de student și/sau carte de identitate. Participarea la examen este condiţionată de plata integrală a taxelor
de şcolarizare şi a taxelor pentru examenele restante, dacă este cazul, precum şi de trimiterea proiectului/referatului/portofoliului...etc.
6. Contestaţiile la examene se depun prin e-mail la secretariatul facultăţii, email secretar.sef@cantemircluj.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea
notelor în conturile studenților. Examenele orale nu se pot contesta.
7. Rezultatele la examene se vor afişa în conturile studenţilor.
8. Studenţii care nu au posibilitatea conectării on-line sunt rugaţi să contacteze pe e-mail secretariatul facultăţii cu 48 de ore înainte de data
examenului pentru a primi instrucţiuni suplimentare.

