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Semestrul I 

 

 

Programarea orelor 

Pentru perioada octombrie – decembrie 2017  

 

 

14 octombrie –  9-15 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (curs)  

– conf. dr. Luminiţa Dima 

15-17 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (sem) 

– conf. dr. Luminiţa Dima 

15 octombrie –  9-15 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (curs)  

– conf. dr. Luminiţa Dima 

15-17 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (sem) 

– conf. dr. Luminiţa Dima 

 

21 octombrie –  9-17 – Relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă (sem)  

– asist. dr. Ana-Maria Vlăsceanu 

22 octombrie –  9-17 – Relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă (sem)  

– asist. dr. Ana-Maria Vlăsceanu 

 

28 octombrie –  9-15 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (curs)  

– conf. dr. Luminiţa Dima 

15-17 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (sem) 

– conf. dr. Luminiţa Dima 

29 octombrie –  9-15 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (curs)  

– conf. dr. Luminiţa Dima 

15-17 – Relaţiile de muncă şi industriale în UE (sem) 

– conf. dr. Luminiţa Dima 

 

4 noiembrie –  9-17 – Relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă (sem)  

– asist. dr. Ana-Maria Vlăsceanu 

5 noiembrie –  9-17 – Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective (sem)  

– asist. dr. Ana-Maria Vlăsceanu 

 



11 noiembrie –  9-17 – Relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă (curs)  

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 

12 noiembrie –  9-17 – Relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă (curs)  

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 

 

18 noiembrie –  9-17 – Relaţiile de muncă şi contractul individual de muncă (curs)  

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 

19 noiembrie –  9-17 – Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective (curs)  

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 

 

25 noiembrie –  9-17 – Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective (curs)  

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 

26 noiembrie –  9-17 – Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective (curs)  

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 

 

2 decembrie –  9-15 – Managementul organizației (curs)  

– conf. dr. Anamaria Grigore 

15-17 – Managementul organizației (sem) 

– conf. dr. Anamaria Grigore 

3 decembrie –  9-15 – Managementul organizației (curs)  

– conf. dr. Anamaria Grigore 

15-17 – Managementul organizației (sem) 

– conf. dr. Anamaria Grigore 

 

9 decembrie –  9-17 – Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective (sem)  

– asist. dr. Ana-Maria Vlăsceanu 

10 decembrie –  9-17 – Negocierea colectivă şi administrarea contractelor colective (sem)  

– asist. dr. Ana-Maria Vlăsceanu 

 

15 decembrie –  16-20 – Managementul organizației (sem)  

– conf. dr. Anamaria Grigore 

16 decembrie –  9-15 – Managementul organizației (curs)  

– conf. dr. Anamaria Grigore 

15-17 – Managementul organizației (sem) 

– conf. dr. Anamaria Grigore 

17 decembrie –  9-15 – Managementul organizației (curs)  

– conf. dr. Anamaria Grigore 

15-17 – Managementul organizației (sem) 

– conf. dr. Anamaria Grigore 

 

 

 

 

 

Orele se desfăşoară în sala 213. Orice modificare va fi anunțată din timp. 

 


