
Anul I 

 
 

DATA ORA DISCIPLINA 

15.10.2021 16-20 Introducere în asistența socială și deontologia profesiei  (Adina Rebeleanu /Alexandra Iakab), Microsoft Teams, cod  mhzgpca 

16.10.2021 
     9-13 Metode și tehnici de cercetare socială (Andrada Tobias ) pe Microsoft Teams, cod fxpz9cq 

14-18 Psihologie generală și a personalității (Viorel Mih ) pe Microsoft Teams, cod 6vneiku 

05.11.2021 16-20 Introducere în sociologie ( Cristine Palagă ) – veți primi datele de acces în curând 

06.11.2021 

  9-11 Limba engleză – grupa începători (Urian Diana ) pe Microsoft Teams, cod kde9lt2 

  9-11 Limba franceză ( Iulia Macaria ) pe ZOOM, Facultatea de teologie ortodoxă, UBB, sala virtuală pr. lect. univ. dr. Cosmuta 

Cosmin http://ot.ubbcluj.ro/; parola de acces este ortodox 

12-14 Comunicare în limba engleză ( Cristina Felea ) – curs opțional 
Linkul pentru teams numit ID - Communication in English (optional course) este https://cutt.ly/IEOdQ7a; codul zn1fq9l  

12-14 Etică (Mihaela Frunză ) – curs opțional pe Microsoft Teams, cod ze9oirj 

15-17 Limba engleză – grupa intermediari / avansați ( Urian Diana ) pe Microsoft Teams, cod xzj10j0 

19.11.2021 16-20 Introducere în asistența socială și deontologia profesiei (Adina Rebeleanu / Alexandra Iakab), Microsoft Teams, cod  mhzgpca 

20.11.2021 

     9-13 Metode și tehnici de cercetare socială ( Ionuț Bageac ) pe Microsoft Teams, cod fxpz9cq 

14-16 Etică (Mihaela Frunză ) – curs opțional pe Microsoft Teams, cod ze9oirj 

16,30-

18,30  

Limba engleză – grupa intermediari / avansați (Urian Diana ) pe Microsoft Teams, cod xzj10j0 

10.12.2021 16-20 Psihologie generală și a personalității (Viorel Mih ) pe Microsoft Teams, cod 6vneiku 

11.12.2021 

  9-13 Introducere în sociologie (Cristine Palagă ) – veți primi datele de acces în curând 

14-16 Limba engleză – grupa începători ( Urian Diana ) pe Microsoft Teams, cod kde9lt2 

14-16 Limba franceză ( Iulia Macaria )pe ZOOM, Facultatea de teologie ortodoxă, UBB, sala virtuală pr. lect. univ. dr. Cosmuta 

Cosmin http://ot.ubbcluj.ro/ ; parola de acces este ortodox 

08.01.2022 
10-12 Comunicare în limba engleză (Cristina Felea ) – curs opțional 

Linkul pentru teams numit ID - Communication in English (optional course) este https://cutt.ly/IEOdQ7a ; codul zn1fq9l . 
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