Programarea exemenelor Bekesi Delia
- examenul la disciplina Microeconomie.Salarizarea personalului (RU II, anul II) il voi da pe platforma e.uoradea.ro, varianta Lucrare.
Studenții vor primi teste grilă și aplicații, pe care le vor încarca pe platforma în termen de 1 ora. Data examenului: 9 Iunie, ora 12.
- Colocviul la Practica de specialitate ( Examinatori Florica Ștefănescu, Bekesi Delia), specializarea RU, anul I, se va susține în data 4
Iunie pe platforma e.uoradea.ro, varianta Lucrare. Studenții vor încărca raportul de practică pe platforma în data de 4 Iunie, orele 9-13.
- Date restanțe - 23 Iunie, ora 12 și 30 Iunie, ora 12.
Pentru a preda opționalele pentru anul următor as avea nevoie de planul de învățământ. Sunt îndrumător de an la Resurse umane, anul I.

Simona Bodogai – Planificare EXAMENE
AS 1
”Analiza și evaluarea practicii de specialitate II”
Examen: Marți, 2 iunie, ora 12
Restanta: Miercuri, 1 iulie, ora 11
Tipul examenului: proiecte trimise pe email simonabodogai@yahoo.com + Zoom Meeting
(în Planul de învățământ: Felul verificării: Cv)
Titlu: Analiza practicii
1. Prezentarea instituției de practică
2. Practica. Experiențe
3. Concluzii
AS 2
”Analiza și evaluarea practicii de specialitate IV”
Examen: Miercuri, 3 iunie, ora 15
Restanta: Joi, 2 iulie, ora 11
Tipul examenului: proiecte trimise pe email simonabodogai@yahoo.com + Zoom Meeting
(în Planul de învățământ: Felul verificării: Cv)
Titlu: Analiza practicii
1. Prezentarea instituției de practică
2. Practica. Experiențe
3. Practica ideală

AS 2
”Asistența socială a persoanelor vârstnice”
Examen: Vineri, 12 iunie, ora 11
Restanta: Joi, 2 iulie, ora 10
Tipul examenului: proiecte trimise pe email simonabodogai@yahoo.com
(în Planul de învățământ: Felul verificării: Ex)
Titlu: Etape în asistarea unei persoane vârstnice
1. Cerere sau sesizare
2. Evaluare initiala – Ancheta sociala (formular Ancheta sociala)
3. Evaluare complexa – Evaluarea nevoilor persoanei varstnice si incadrarea intr-un grad de dependenta (formular Fişa de evaluare
sociomedicală/ geriatrică)
4. Stabilirea unei masuri de protectie:
a. ingrijirea in centre de zi, cluburi etc.;
b. ingrijirea la domiciliu;
c. ingrijirea in centre rezidentiale (camine pentru pers varstnice).
5. Aplicarea masurii de protectie (contract). Oferirea serviciilor specifice fiecarei masuri de protectie
6. Reevaluare
7. Aprobare prelungire, suspendare sau incetarea asistarii
MSS 1
”Metode moderne de intervenție în asistență socială”
Examen: Marți, 2 iunie, ora 17
Restanta: Marți, 30 iunie, ora 10
Tipul examenului: proiecte trimise pe email simonabodogai@yahoo.com
(în Planul de învățământ: Felul verificării: Vp)
MSS 2
”Servicii sociale adresate vârstnicilor”
Examen: Joi, 18 iunie, ora 11
Restanta: Marți, 23 iunie, ora 11
Tipul examenului: proiecte trimise pe email simonabodogai@yahoo.com
(în Planul de învățământ: Felul verificării: Ex)

ANI

Sesiune examene: 9 - 27 iunie
Restante: 29 iunie - 4 iulie
ANI TERMINALI
Sesiune examene: 9 - 20 iunie
Restante din acest semestru: 22 - 27 iunie
Restante mai vechi: 29 iunie - 4 iulie
Examen licență: 7 și 9 iulie
Examen disertație: 8 iulie
Titular disciplina: Lector univ.dr. Lioara Coturbaș
Programare examene, Disciplina Limba Străină (engleză)
Asistență Socială I, 05.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Asistență Socială II, 05.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Psihologie I, 03.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Psihologie II, 04.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Resurse Umane I, 05.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Resurse Umane II, 04.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Sociologie I, 05.06; modalitate de evaluare: teme notate;
Sociologie II, 04.06; modalitate de evaluare: teme notate.
Dată restanță, toate specializările: 30.06.

Programarea examenelor
Lector univ. dr. Gavriș Aurora Elena
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Dată restanțe pentru anii terminali, din orice semestru și an: 01.07 ora 12:00

Maci Daniela - Planificare examene
ASII- Dezvoltare umană- 11.06.2020, între 14-16
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Examen: 60% media celor trei teme prezentate pe parcursul semestrului, 40% proiect
Proiectul va fi încărcat pe platforma universității între orele 14-16
MSSII- Servicii sociale pentru comunitățile de romi- 8.06.2020, între 16-18
Examen: 40% nota obținută din activitate si tema prezentată la seminar, 60% proiect
Proiectul va fi încărcat pe platforma universității între orele 16-18.
Restanță 23.06.2020, ora 17.

Panificarea examenelor și restanțelor
Adrian Hatos
Planificarea examenelor
Tip verificare: examen
Disciplina: Metode de cercetare aplicată
Specializare, anul: Managementul Serviciilor sociale, an I
Data, ora: 9 iunie, ora 17-18
Criterii de evaluare: test grilă: 40%, rezultatele verificării pe parcurs: 30%, proiect de echipă: 30%
Mod de desfășurare: Testul grilă va putea fi încărcat în Mooddle și va fi activat între orele de desfășurare a examenului (17-18) – testul
putând fi administrat o singură dată. Proiectele de final de an realizate pe echipe vor fi incarcate pe Mooddle de fiecare membru până în data
de 5 iunie ora 22.
Disciplina: Metode de cercetare aplicată
Specializare, anul: Gestiunea Resurselor Umane, an I
Data, ora: 9 iunie, ora 17-18
Criterii de evaluare: test grilă: 40%, rezultatele verificării pe parcurs: 30%, proiect de echipă: 30%
Mod de desfășurare: Testul grilă va putea fi încărcat în Mooddle și va fi activat între orele de desfășurare a examenului (17-18) – testul
putând fi administrat o singură dată. Proiectele de final de an realizate pe echipe vor fi incarcate pe Mooddle de fiecare membru până în data
de 5 iunie ora 22.
Planificarea examenelor de restanță
Disciplina: Metodologia cercetării sociologice
Specializarea, anul: Sociologie I, Resurse Umane I, Asistență Socială I
Data: 10 iunie, ora 10-12
Disciplina: Sisteme de învățământ și formare profesională
Specializarea: GRU I
Data: 3 iunie, ora 10

Planificarea examenelor pentru sesiunea iunie_2020
Examinator: Conf.univ.dr. Șerban Olah
Tip de verificare: examen
Disciplina: Sociologie economică
Specializare: Resurse umane 2, Sociologie2, Sociologie 3
Data:10.06.2020/orele 10.00-11.00
Criterii evaluare: Proiect individual 100%; Proiectele vor fi realizate individual și încarcate pe Moodle până în data de 5 iunie, ora 22.
Tip de verificare: examen
Disciplina: Sociologia organizațiilor
Specializarea: Gestiunea resurselor umane 1, Managementul serviicilor sociale 1
Data: 17 iunie/Orele 10-11
Criterii evaluare: Proiect individual 100%; Proiectele vor fi realizate individual și încarcate pe Moodle până în data de 6 iunie, ora 22.
Tip de verificare: examen
Specializarea: Managementul serviciilor sociale 1
Data:18 iunie/orele 10.00-11.00
Criterii evaluare: Proiect individual 100%; Proiectele vor fi realizate individual și încarcate pe Moodle până în data de 6 iunie, ora 22.
Restante:
Specializare: toate specializarile menționate
Data: 24 iunie/ orele 10.00-11.00
Criterii evaluare: Proiect individual 100%; Proiectele vor fi realizate individual și încarcate pe Moodle până în data de 22 iunie, ora 22.

PLANIFICAREA EXAMENELOR, VP ȘI A RESTANȚELOR
Sorana Săveanu
TIP VERIFICARE: VP
Disciplina: PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A DATELOR SOCIALE
Specializarea, anul: Asistență socială, an 1
Data & ora: 02.06.2020, ora 10
Criterii de evaluare: test aplicații practice (100% nota finală). 8 sarcini de lucru, 2 puncte acordate din oficiu.
Mod de desfășurare: fișierul Excel cu aplicațiile este încărcat pe platformă. Studenții au termen limită pentru a încărca fișierele cu problemele
rezolvate. În timpul desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune video pe o platformă disponibilă online.
Disciplina: PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A DATELOR SOCIALE
Specializarea, anul: Sociologie, an 1
Data & ora: 03.06.2020, ora 10
Criterii de evaluare: test aplicații practice (100% nota finală). 8 sarcini de lucru, 2 puncte acordate din oficiu.
Mod de desfășurare: fișierul Excel cu aplicațiile este încărcat pe platformă. Studenții au termen limită pentru a încărca fișierele cu problemele
rezolvate. În timpul desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune video pe o platformă disponibilă online.
Disciplina: PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A DATELOR SOCIALE
Specializarea, anul: Resurse Umane, an 1
Data & ora: 03.06.2020, ora 12
Criterii de evaluare: test aplicații practice (100% nota finală). 8 sarcini de lucru, 2 puncte acordate din oficiu.
Mod de desfășurare: fișierul Excel cu aplicațiile este încărcat pe platformă. Studenții au termen limită pentru a încărca fișierele cu problemele
rezolvate. În timpul desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune video pe o platformă disponibilă online.
TIP VERIFICARE: EXAMEN
Disciplina: MANAGEMENTUL PROIECTELOR SOCIALE
Specializările, anul: Asistență socială, Sociologie, Resurse Umane, an 3
Data & ora: 09.06.2020, ora 10 Asistență socială, ora 12 Sociologie & Resurse Umane
Criterii de evaluare: test grilă (30%), elaborare proiect pe echipe de lucru (70%)
Mod de desfășurare: Pentru testul grilă: studenții primesc pe platformă link-ul la Google Form unde se regăsesc întrebările. Studenții au
termen limită pentru a încărca răspunsurile la întrebările din formular. În timpul desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune
video pe o platformă disponibilă online. Pentru proiecte: studenții încarcă până la termenul limită (09.06.2020, ora 10) fișierele aferente
proiectului lor. Proiectele sunt evaluate pe baza grilei care cuprinde 8 itemi. 2 puncte se acordă din oficiu.

Disciplina: MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE
Specializarea, anul: Gestiunea Resurselor Umane, an 2
Data & ora: 10.06.2020, ora 16
Criterii de evaluare: test grilă (40%), elaborare proiect (60%)
Mod de desfășurare: Pentru testul grilă: studenții primesc pe platformă link-ul la Google Form unde se regăsesc întrebările. Studenții au
termen limită pentru a încărca răspunsurile la întrebările din formular. În timpul desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune
video pe o platformă disponibilă online. Pentru proiecte: studenții încarcă până la termenul limită (10.06.2020, ora 16) fișierele aferente
proiectului lor. Proiectele sunt evaluate pe baza grilei care cuprinde 8 itemi. 2 puncte se acordă din oficiu.
PLANIFICAREA EXAMENELOR DE RESTANȚĂ
Disciplina: PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A DATELOR SOCIALE
Specializarea, anul: Asistență socială, an 1
Data: 30.06.2020, ora 10
Disciplina: PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A DATELOR SOCIALE
Specializarea, anul: Sociologie, an 1
Data: 30.06.2020, ora 12
Disciplina: PRELUCRAREA INFORMATIZATĂ A DATELOR SOCIALE
Specializarea, anul: Resurse umane, an 1
Data: 30.06.2020, ora 12
Disciplina: MANAGEMENTUL PROIECTELOR SOCIALE
Specializările, anul: Asistență socială, Sociologie, Resurse Umane, an 3
Data sesiune restanțe 1: 23.06.2020, ora 10
Data sesiune restanțe 2: 01.07.2020, ora 10
Disciplina: MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMAȚIONALE
Specializarea, anul: Gestiunea Resurselor Umane, an 2
Data sesiune restanțe 1: 23.06.2020, ora 16
Data sesiune restanțe 2: 01.07.2020, ora 16

PLANIFICAREA EXAMENELOR
Florica Ștefănescu
Disciplina: ECONOMIE
Specializarea, anul: Resurse umane, an 1; Sociologie, an 1
Data & ora: 16.06.2020, ora 12
Tip de verificare: Examen
Criterii de evaluare: eseu, 70% pondere in nota finală,activitatea de seminar, 30% din nota finală; 2 puncte acordate pentru rezolvarea
integrala a temelor primite pe parcursul semestrului, 1 p pentru jumatate din teme, 0,5p pentru mai putin de jumatate;
Mod de desfășurare: Tema eseului va fi comunicată la data și ora stabilite pentru examen Studenții au termen limită pentru a încărca eseurile
pe platforma https://e.uoradea.ro/, respectiv pentru trimiterea acestora pe mail (ca alternativă pentru cei care, din diferite motive, nu pot incarca
pe platforma). Examenul va fi de tip ”open book”
Disciplina: MANAGEMENT COMPARAT
Specializarea, anul: GRU, an 1
Data & ora: 17.06.2020, ora 16
Tip de verificare: Examen
Criterii de evaluare: eseu, 100% pondere in nota finală; bonus 2 puncte celor care au facut prezentarile stabilite la inceputul semestrului
Mod de desfășurare: Tema eseului va fi comunicată la data și ora stabilite pentru examen Studenții au termen limită pentru a încărca eseurile
pe platforma https://e.uoradea.ro/, respectiv pentru trimiterea acestora pe mail (ca alternativă pentru cei care, din diferite motive, nu pot incarca
pe platforma). Examenul va fi de tip ”open book”
Disciplina: MANAGEMENT APLICAT ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
Specializarea, anul: GRU, an 2
Data & ora: 02.06.2020, ora 16
Tip de verificare: Colocviu
Criterii de evaluare: adeverinta de practică, raportul de practică, rezolvarea temelor de practică
Mod de desfășurare: materialele de practică vor fi încărcate pe platforma https://e.uoradea.ro/

PLANIFICAREA EXAMENELOR, V.P. ȘI RESTANȚELOR
Raluca BUHAȘ
Disciplina: RESURSE UMANE ÎN ORGANIZAȚII. APLICAȚII PRACTICE II
Specializare & an: Resurse Umane, an 2
Tip verificare: Colocviu (Cv)
Data & ora COLOCVIULUI: 04.06.2020, ora 14
Criterii de evaluare: realizarea a trei lucrări scrise pe temele: Lucrare 1. Analiza procesului de comunicare într-o organizație; Lucrare 2.
Analiza condițiilor de mediu și de muncă; Lucrare 3. Analizarea sistemului de salarizare dintr-o organizație. Fiecare lucrare este evaluată și
notată (2 puncte din maxim 10 se acordă din oficiu), iar nota finală este calculată pe baza mediei aritmetice a celor trei note.
Desfășurare: studenții încarcă până la termenul limită stabilit fișierele aferente celor 3 lucrări pe platforma online a Universității
Data & ora RESTANȚA: 30.06.2020, ora 14
Disciplina: ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE I
Specializare & an: Gestiunea Resurselor Umane, an 1
Tip verificare: V.P.
Data & ora V.P: 02.06.2020, ora 18
Criterii de evaluare: realizarea a două lucrări scrise: Lucrare 1. Identificarea a 5 surse bibliografice științifice pe o temă aleasă din domeniul
Resurselor Umane; Lucrare 2. Elaborarea unui scurt model teoretic pe baza surselor bibliografice identificate. Fiecare lucrare este evaluată și
notată (2 puncte din maxim 10 se acordă din oficiu). Nota finală este stabilită pe baza: lucrare 1 (50%), lucrare 2 (50%).
Desfășurare: Studenții încarcă pe platforma online a Universității fiecare lucrare în secțiunile special activate. Studenții au termen limită de
încărcare a lucrărilor.
Data & ora RESTANȚA: 30.06.2020, ora 16
Disciplina: ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE II
Specializare & an: Gestiunea Resurselor Umane, an 2
Tip verificare: V.P.
Data & ora V.P: 02.06.2020, ora 14
Criterii de evaluare: realizarea a două lucrări scrise: Lucrare 1. Prezentarea cadrului metodologic al cercetării din cadrul lucrării de disertație;
Lucrare 2. Scurtă prezentare și analiză a datelor de cercetare colectate în lucrarea de disertație. Fiecare lucrare este evaluată și notată (2 puncte
din maxim 10 se acordă din oficiu). Nota finală este stabilită pe baza: lucrare 1 (50%), lucrare 2 (50%).
Desfășurare: Studenții încarcă pe platforma online a Universității fiecare lucrare în secțiunile special activate. Studenții au termen limită de
încărcare a lucrărilor.
Data & ora RESTANȚA (sesiune 1): 22.06.2020, ora 15

Data & ora RESTANȚA (sesiune 2): 29.06.2020, ora 15

Disciplina: PSIHOSOCIOLOGIA RECLAMEI ŞI PUBLICITĂŢII
Specializare & an: Sociologie, an 3
Tip verificare: V.P.
Data & ora V.P: 03.06.2020, ora 8
Criterii de evaluare: realizarea a două lucrări scrise: Lucrare 1. Analiza unui clip publicitar la alegere; Lucrare 2. Abordare aspecte privind
mesajele transmise prin clipuri publicitare (pe teme prestabilite). Fiecare lucrare este evaluată și notată (2 puncte din maxim 10 se acordă din
oficiu). Nota finală este stabilită pe baza: lucrare 1 (50%), lucrare 2 (50%).
Desfășurare: Studenții încarcă pe platforma online a Universității fiecare lucrare în secțiunile special activate. Studenții au termen limită de
încărcare a lucrărilor.
Data & ora RESTANȚA (sesiune 1): 22.06.2020, ora 10
Data & ora RESTANȚA (sesiune 2): 29.06.2020, ora 10
Disciplina: SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR RURALE ŞI URBANE
Specializare & an: Asistență Socială, an 3
Tip verificare: V.P.
Data & ora V.P: 03.06.2020, ora 13
Criterii de evaluare: test grilă (70%), realizarea unei lucrări scrise pe tema: Analiza unui proces de transformare al unei comunități teritoriale
pe baza unui reportaj dat (30%)
Desfășurare: Testul grilă (2 puncte din maxim 10 se acordă din oficiu): studenții primesc pe platforma online a Universității link-ul către
Google Forms unde se regăsesc întrebările. Studenții au termen limită pentru a încărca răspunsurile la întrebările din formular. În timpul
desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune video pe o platformă disponibilă online. Lucrare scrisă: studenții încarcă pe
platforma online a Universității lucrarea în secțiunea special activată. Studenții au termen limită de încărcare a lucrării. Lucrarea este evaluată
și notată (2 puncte din maxim 10 se acordă din oficiu).
Data & ora RESTANȚA (sesiune 1): 22.06.2020, ora 11
Data & ora RESTANȚA (sesiune 2): 29.06.2020, ora 11
Disciplina: COMUNITĂŢI RURALE ŞI URBANE
Specializare & an: Resurse Umane, an 2
Tip verificare: Examen
Data & ora V.P: 12.06.2020, ora 10

Criterii de evaluare: test grilă (50%), realizarea a două lucrări scrise de seminar (50%): Lucrare 1. Prezentarea și caracterizarea unei localități
rurale; Lucrare 2. Prezentarea unui fenomen urban actual (teme prestabilite)
Desfășurare: Testul grilă (2 puncte din maxim 10 se acordă din oficiu): studenții primesc pe platforma online a Universității link-ul către
Google Forms unde se regăsesc întrebările. Studenții au termen limită pentru a încărca răspunsurile la întrebările din formular. În timpul
desfășurării examenului studenții sunt înscriși într-o sesiune video pe o platformă disponibilă online. Lucrările scrise pentru seminar: studenții
încarcă pe platforma online a Universității lucrările în secțiunile special activate. Studenții au termen limită de încărcare a lucrărilor. Fiecare
lucrare este evaluată și notată (2 puncte din maxim 10 se acordă din oficiu). Media aritmetică a notelor primite pe cele două lucrări reprezintă
nota acordată pentru seminar.
Data & ora RESTANȚA: 29.06.2020, ora 11

Programarea examenelor – Claudia Bacter
Denumire
disciplină/specializare/an
de studiu
Consiliere și orientare
privind cariera – Resurse
Umane, anul III
Consiliere și orientare
privind cariera – Asistență
Socială, anul III
Psihopatologie - Asistență
Socială, anul III
Tehnici de intervenție în
asistență socială - Asistență
Socială, anul II
Servicii sociale adresate
persoanelor cu dizabilități –
Managementul Serviciilor
Sociale, anul II

Data
examenului/intervalul orar

Date restanțe/intervalul
orar

09.06.2020, 10.00-12.00

26.06.2020, 9.00-11.00
01.07.2020, 11.00-13.00

02.06.2020, 10.00-12.00

26.06.2020, 9.00-11.00
01.07.2020, 11.00-13.00

10.06.2020, 10.00-12.00

26.06.2020, 11.00-13.00
01.07.2020, 9.00-11.00

10.06.2020, 12.00-14.00

01.07.2020, 9.00-11.00

03.06.2020, 15.00-17.00

26.06.2020, 13.00-15.00
01.07.2020, 13.00-15.00

Modalitate de examinare
Examen oral – platformă
(prin intermediul aplicației
ZOOM)
Examen oral – platformă
(prin intermediul aplicației
ZOOM)
Examen oral – platformă
(prin intermediul aplicației
ZOOM)
Examen scris – platformă
Examen oral – platformă
(prin intermediul aplicației
ZOOM)

Programarea examenelor Marc Cristiana
AS
Teorii în asistență socială, Asistență socială anul I, examen scris: 10 iunie ora 10, restanța 29 iunie ora 10.
Sistemul de asistență socială, AS I, examen scris: 12 iunie ora 10, restanța 1 iulie ora 12.
Tehnici de intervenție în asistență socială, Asistență socială anul II, examen scris: 10 iunie ora 12, restanța 1 iulie ora 9.
Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale, AS II, examen scris: 9 iunie ora 10, restanța 30 iunie ora 12.
PIPP
Asistența și protecția drepturilor copilului, PIPP anul III, referat: 11 iunie ora 16, restanța 22 iunie ora 16.
MSS
Structura și funcționarea instituțiilor sociale, Managementul serviciilor sociale anul I, examen scris: 10 iunie ora 17, restanța 29 iunie ora 17.
Sănătate și securitate în muncă, MSS II, referat: 16 iunie ora 16, restanța 22 iunie ora 17.
GRU
Structura și funcționarea instituțiilor sociale, Gestiunea resurselor umane anul I, examen scris: 10
iunie ora 16, restanța 29 iunie ora 16.
Consiliere privind dezvoltarea carierei, GRU II, examen scris: 9 iunie ora 16; restanta 23 iunie ora 15.
Sănătate și securitate în muncă, GRU II, referat: 16 iunie ora 17, restanța 22 iunie ora 17.

SERGIU BALTATESCU Planificare examene
Calitatea vieții (Soc II, III, AS III, RU III)
Examen luni 15.06.2020 10:00
Restanță miercuri 24.06.2020 10:00
Restanță2 miercuri 01.07.2020 10:00
Mobilitatea resurselor umane (GRU II)
Examen luni 15.06.2020 18:00
Restanță miercuri 24.06.2020 18:00
Restanță2 miercuri 01.07.2020 18:00
Restanțe din anii trecuți (anii terminali)
Restanță2 miercuri 01.07.2020 16:00

Programarea examenelor – Dragoș Dărăbăneanu
Denumire
disciplină/specializare/an
de studiu
Analiza Electorală –
sociologie, anul III
Comunicare Interculturală –
sociologie, anul III
Sociologia Comunicării sociologie anul I; resurse
umane anul II
Practica de Specialitate sociologie, anul II
Practica de Specialitate sociologie, anul I

Data
examenului/intervalul orar

Date restanțe/intervalul
orar

Modalitate de examinare

26.06.2020, 9.00-11.00
01.07.2020, 11.00-13.00
26.06.2020, 9.00-11.00
01.07.2020, 11.00-13.00
26.06.2020, 11.00-13.00
01.07.2020, 9.00-11.00

Evaluare lucrare practică

22.06.2020, 12.00-14.00

01.07.2020, 9.00-11.00

Evaluare lucrare practică

22.06.2020, 12.00-14.00

26.06.2020, 13.00-15.00
01.07.2020, 13.00-15.00

Evaluare lucrare practică

09.06.2020, 10.00-12.00
10.06.2020, 10.00-12.00
10.06.2020, 10.00-12.00

Evaluare eseu
Evaluare eseu

Sesiunea din iunie: Planificare examene Zsolt Bottyan
Managementul Conflictului și Tehnici de Negociere:
Examen sesiune: Marți, 16 iunie de la ora 18.00;
Restanță: Vineri, 3 iulie ora 18.
Teorii Sociale Contemporane:
Examen sesiune: Luni, 22 iunie de la ora 18.00
Restanță: Vineri, 3 iulie ora 16.
Metode și Tehnici de Cercetare Socială:
Examen sesiune: Miercuri, 24 iunie de la ora 18.00
Restanță: Vineri, 3 iulie ora 17.
Examenele și restanțele din sesiunea din iunie se vor susține online și vor presupune completarea unui test grilă ce va fi publicat la ora
examenelor pe platformele Google Classroom și Moodle a Univ. Oradea.
Sesiunea de toamnă (toate materiile):

Luni, 31 august de la ora 16
Joi, 10 septembrie de la ora 16

Lect.dr. IONEL CIOARĂ
PLANIFICAREA EXAMENELOR
Disciplina: Etica relațiilor de muncă
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Resurse Umane, an III
Data, ora: 12.06 , interval 10-12 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 11.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
Zoom
Disciplina: Etica relațiilor de muncă
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Resurse Umane, an II
Data, ora: 12.06, interval 8-10 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 11.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
Zoom
Disciplina: Deontologie profesională
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Resurse Umane, an I, Sociologie, an I, Asistență socială an I
Data, ora: 15.06, interval 14-16 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 14.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
Zoom
Disciplina: Etică și integritate academică
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Gestiunea Resurselor Umane, an II
Data, ora: 17.06, interval 17-18 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 16.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
ZoomDisciplina: Etică și integritate academică

Tip verificare: examen
Specializare, anul: Managementul Serviciilor Sociale, an II
Data, ora: 17.06, interval 18-19 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 16.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
Zoom
Disciplina: Etică și integritate academică
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Master Psihologie Educațională, an I
Data, ora: 18.06, interval 17-18 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 17.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
Zoom
Disciplina: Etică și integritate academică
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Master Psihologie Educațională, an I
Data, ora: 18.06, interval 18-19 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 17.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
Zoom
Disciplina: Practica de elaborare a lucrării de disertație
Tip verificare: examen
Specializare, anul: Managementul Serviciilor Sociale, an II
Data, ora: 18.06, interval 19-20 (video-conferință)
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 17.06. ora 12.00. Rezultatele evaluării vor fi prezentate prin video-conferință – platforma
ZoomPLANIFICAREA EXAMENELOR DE RESTANȚĂ
Pentru toate specializările menționate anterior
Data: 26.06, interval 10.00-11.00
Mod de desfășurare: Teme notate. Proiectele vor fi încărcate pe platforma Moodle cel târziu până în
data de 25.06. ora 12.00.

