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Comunicare audio-vizual  
în pelicule cinematografice 

2017-2018 Lector.univ.
dr. Monica 

Lector.univ.dr. Monica 
Mitarc ; Lector univ.dr. 



i  mediul online Mitarc Sonia Cristina Stan 
(Marghioala)

Etica mass-media - 
propagand , manipulare, 
informare tenden ioas

2017-2018 Conf.univ.dr. 
Maria Cernat

Conf.univ.dr. Maria 
Cernat, conf.univ.dr. 

Alexandru tef nescu, 
lector univ.dr. Sonia 

Cristina Stan 
(Marghioala)

Dezvoltarea de concepte 
inovative de comunicare 
în domeniul securit ii

2017-2018 Conf. univ. 
dr. Lumini a 

Kohalmi

Conf. univ. dr. Lumini a 
Kohalmi

Evolu ii  în spa iul de 
securitate la grani a de est 

a  NATO

2017-2018 Prof. univ. dr.
Doina 

Mure an

Prof. univ. dr. Doina 
Mure an

guli juridice ale comunic rii 
publice din publicitatea 

audiovizual

2017 - 2018 lect.univ.dr.
Anca 

P iu escu

lect.univ.dr.
Anca P iu escu

ector univ dr. Marcela 
Monica Stoica

Rolul culturii de securitate 
în societatea contemporan

2017-2018 lect univ. dr. 
Anne 

Jug naru

univ. dr. Anne Jug naru





Politica fiscal  prociclic  i 
influen a acesteia asupra 
cre terii pe termen lung

Turismul – ansa economiei 
României

Cultura europeana a 
drepturilor omului

Necesitatea i principalele 
direc ii ale revizuirii 

Constitu iei României

Trecut, prezent si perspective 
în organizarea teritorial-

administrativ  a României

Politica extern  a României în 
noul context mondial

Sistemul na ional de educa ie 
din perspectiva Agendei 2020

Prof. univ. dr. Doina Mure an



Spa iul public 
european încotro? 

Ed. a V-a
Romanian 

Review of Political Science and 
Communication

EXERCITAREA 
DREPTULUI LA 
EGALITATE DE 

ANSE ÎN 
SOCIETATEA 
CONTEMPORAN  
(NEDES)

Comisia pentru 
drepturile omului i 
minorit i



Romanian 
Review of Political Science and 

Communication

Cinepolis

Institu ie partener Perioada valabilit ii 
parteneriatului

Alte informa ii relevante



Nume i prenume 
autor

Titlul lucr rii Editura / localitatea Alte detalii

Nume i prenume 
autor

Titlul lucr rii Editura / localitatea Alte detalii

Ars Doceni 

edi ia a V-a revizuit



 Rela ii Publice- Ghid pentru 
seminarii i examene



Nume autori Titlul lucr rii Denumirea publica iei Link, BDI



Nume autori Titlul lucr rii Denumirea publica iei Link, BDI

Woman’s Rights as 
Human Rights: Harvey 
Weinstein case

How to stop the snowball 
growth? A way for 
sustaining public debt 
over generations

 

To be accepted





Nume autori Titlul lucr rii Denumirea publica iei Link, BDI

Nume autori Titlul lucr rii Denumirea publica iei Link, BDI



Nume autori Titlul lucr rii Denumirea conferintei/sesiunii Link, BDI

Exercitarea dreptului la 
nediscriminare i egalitate de anse în 

societatea contemporan ”,

Nume autori Titlul lucr rii Denumirea publica iei Link, BDI

 
Cornel Ban – Ideile 

care ne guverneaz  sau 
cum s-a ”localizat” 
neoliberalismul global

 

Universitatea Politehnic  din Bucure ti, 
Departamentul Formare pentru Cariera Didactic  i 

tiin e Socio Umane, Facultatea de Filosofie, 
Universitatea din Bucure ti, Institutul de Filosofie i 

Psihologie, Gânditori Români în Cultura Universal
 



IRRDD

Numele i prenumele 
cadrului didactic i 
calitatea în proiect 
(membru/director)

Titlul proiectului/
Nr.Contract

Director Institutii 
participante

Finan ator/ Valoarea proiectului Link Alte detalii

Numele i 
prenumele cadrului 

didactic

Denumirea  organiza iei i tipul acesteia Link Alte detalii

Buletin tiin ific



Maria Cernat Journal of Politics and Law p://ccsenet.org/journal/index.php/jpl/ab
out/editorialTeam

Maria Cernat

Marcela Monica 
Stoica

Journal of Politics and Law http://ccsenet.org/journal/index.php/jp
l/about/editorialTeam

Maria Cernat

Florian Rapan

Political Studies Review

//ccsenet.org/journal/index.php/jpl/about
/editorialTeam

 






