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WORKS for Windows '95manual de utilizare în limba român?Manual de utilizare Bitdefender Mobile SecurityBitdefenderMS-DOSmanual de utilizare : pentru sistemul de operare MS-DOS în limba român?Bibliografia na?ional? Român?C?r?i, albume, h?r?iROMÂNA CA LIMB? STR?IN?. CORPUSEditura Universit??ii din Bucure?ti - Bucharest University Press
Volumul include un corpus de texte autentice de român? ca limb? str?in? (RLS), produse de vorbitori non-nativi, în cadrul programului Anului Preg?titor al Universit??ii din Bucure?ti: texte scrise ?i transcrieri ale unor interac?iuni directe controlate sau (semi)libere.
(studiu comparativ)
Revista Philohistoriss, an VIII, nr. 12, Aprilie 2022
Manual de Limba Romana
Manual de utilizare Bitdefender Mobile Security
Anuarul Institutului de Istorie "George Bari?" din Cluj-Napoca
Psihopedagogie special?. Modele de evaluare ?i interven?ie
Ca şi în volumul I, şi în acest al II-lea, alături de nume cunoscute în filosofia morală românească (Samuil Micu, Ion Heliade-Rădulescu, August Treboniu Laurian, Simion Bărnuţiu, Constantin Rădulescu-Motru) sunt prezente şi altele, de mai mică anvergură (Iancu Nicola, Dinicu şi Iordache Golescu, Florian Aron, Grigore Tăuşan, Alexandru TilmanTimon), dar care au întreţinut-o prin tălmăciri (în majoritatea cazurilor nefiind doar simple traduceri, ci şi adăugare de idei ale tălmăcitorului), manuale, îndrumare şi îndreptare de educaţie moral-civică. Mai ales acestea au constituit masa critică din care, la răstimpuri, au izbucnit momente cu relief montan himalaian în domeniul eticii
româneşti (C. Rădulescu-Motru, de pildă). Poate tocmai acestea fac din demersul de faţă unul inedit şi interesant pentru cei care vor să afle cum „s-a adunat“ de-a lungul vremii o gândire românească despre purtarea bună şi frumoasă a oamenilor de pe aceste meleaguri.
Revista Hello CAD Fans („HCF”) a fost publicată în România între anii 1991 și 1999, având o apariție cvasi lunară și fiind distribuită în toată țara. A fost o revistă căutată de toți cei care, imediat după 1989, și-au dorit să afle de undeva cum să lucreze cu PC-ul în proiectare folosind în principal programul AutoCAD de la Autodesk, Inc., din SUA.
Chiar dacă acum pare desuetă, în revistă se găsesc numeroase elemente utile pentru cei care lucrează în domeniul CAD. Veți fi surprinși să vedeți cât de multe aspecte interesante pot fi regăsite acolo! În fond, vorbim despre mai mult de 2300 de pagini în 61 de numere publicate de-a lungul a nouă ani... Din intenția de a restrânge prezentarea,
dar fără a ajunge la volume prea mari, am grupat cele 61 de numere în 12 volume de câte cinci reviste, cu excepția celui de-al 12-lea, care conține șase reviste. Acest volum este al 12-lea și ultimul, conținând numerele 56-61.
Cărti̦, albume, hărti̦
manual de utilizare în limba română
Limba și literatura română
Essential Cyber Security Handbook In Romanian
Bibliografia națională a României
Bibliografia nati̦onală a României
Volumul vine în sprijinul cadrelor didactice ce doresc s? sus?in? examenele de definitivare sau de ob?inere a gradului didactic II, precum ?i al studen?ilor ce urmeaz? modulul pedagogic, oferind informa?ii complete ?i actualizate cu privire la predarea limbii ?i literaturii române.
Prezent?rile teoretice ale curriculumului, ale metodelor de predare ?i de evaluare sunt completate de scheme, tabele sintetice ?i exemple practice, cu un accent special pe noile stiluri de abordare a actului didactic. În anexe, cei interesa?i g?sesc programa ?colar? pentru disciplina op?ional?
„tehnici de redactare a unor compuneri“ ?i mai multe modele de proiecte didactice atât pentru limba, cât ?i pentru literatura român?.
Limb?, societate, cultur?. In honorem Liliana Ionescu-Rux?ndoiu ?i Mihaela Manca? (editori: Oana Chelaru-Mur?ru?, Mihaela-Viorica Constantinescu, Claudia Ene, Gabriela Stoica, Andra Vasilescu) este o lucrare în dou? volume care omagiaz? dou? figuri marcante ale lingvisticii române?ti,
profesoare emerite foarte apreciate, pe care le leag? nu doar pasiunea profesional? ?i devotamentul pentru Literele bucure?tene, ci ?i o prietenie exemplar?, de decenii. Volumele, însumând peste 700 de pagini, adun?, în semn de recunoa?tere ?tiin?ific?, gratitudine ?i afec?iune, contribu?ii
ale unor lingvi?ti din mai multe centre universitare ?i de cercetare din România ?i din str?in?tate, reflectând preocup?rile ?tiin?ifice ale celor dou? personalit??i omagiate: stilistic?, retoric?, pragmatic?, analiza discursului, istoria limbii române, istoria limbii române literare,
dialectologie, lexicologie, semantic?, fonetic?, studii culturale. Prin varietatea temelor, diversitatea perspectivelor teoretice ?i metodologice, modernitatea ?i actualitatea interpret?rilor propuse de autorii studiilor, lucrarea se adreseaz? cercet?torilor ?i studen?ilor preocupa?i de
domeniul lingvisticii ?i de interferen?ele acestuia cu arii de interes conexe, precum literatura, folclorul, antropologia, sociologia, istoria.
Manual de jurnalism
pentru studen?ii str?ini, pentru vorbitorii str?ini, pentru românii de pretutindeni
Biblioteca
cultura na?ional? român? modern? : studii ?i eseuri
ACTELE CELUI DE-AL 18-LEA ?I AL 19-LEA COLOCVIU INTERNA?IONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTIC? (BUCURE?TI 23-24 NOIEMBRIE 2018 ?I 22-23 NOIEMBRIE 2019)
Didactica limbii ?i literaturii române
Reorganizat intr-un unic volum la editia a treia Manualul de jurnalism este prima colectie romaneasca exhaustiva de lucrari in domeniul mass-mediei. Studiile actualizate in conformitate cu noile tendinte ale practicii jurnalistice prezinta numeroase exemple dar si greseli din presa romaneasca postdecembrista insotite de explicatii detaliate. Structurat in sase parti dedicate documentarii tehnicilor de redactare stirii
presei scrise audiovizualului si jurnalismului digital manualul este un instrument de lucru indispensabil pentru studentii la jurnalism si pentru toti cei care lucreaza in acest domeniu. Cuprins: Documentarea Tehnici de redactare Elemente de redactare a textului jurnalistic Titlul jurnalistic Stilul jurnalistic Stirea Presa scrisa Reportajul Ancheta si jurnalismul de investigatie Un gen de granita: feature Audiovizualul
Interviul de televiziune Reportajul de radio Dezbaterea si talk-show-ul de televiziune Jurnalismul digital Scriitura pentru medii digitale Jurnalismul online O introducere in radioul online
Volumul este util atât pentru studenții și masteranzii care se pregătesc să devină profesori de limba și literatura română ca limbă maternă sau lectori de limba română ca limbă străină, cât și pentru toți profesorii filologi interesați să-și îmbunătățească practicile didactice.
Evoluția terminologiei șahiste în limba rusă și în limba română
Bibliografia României
VOLUMUL 1
Tribuna economică
manual de utilizare : pentru sistemul de operare MS-DOS în limba română
The New York Times Manual of Style and Usage
acesta prezintă cercetarea cea mai actuală și cea mai importantă privind siguranța și securitatea sistemului. Nu aveți nevoie să fiți un expert în securitatea cibernetică pentru a vă proteja informațiile. Sunt oameni acolo, ale căror slujbe principale încearcă să fure informații personale și financiare. it presents the most current and leading edge research on system safety and security. You do not need to
be a cyber-security expert to protect your information. There are people out there whose main job it is trying to steal personal and financial information.
Offers more than six hundred alphabetically-arranged entries that provide guidelines on questions of spelling, punctuation, English usage, grammar, syntax, and style.
Anti-Strategic Management: teorie și studii de caz
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112028630306 and Others
Limba si literatura
WORKS for Windows '95
Modernitate și trezire națională

Criza economică din ultimii ani a scos în evidență o serie de probleme ale managementului strategic aplicat în interiorul organizațiilor. În Anti-Strategic Management, autorul pune sub semnul întrebării concepte și teorii ale managementului strategic și propune o perspectivă diferită, motivată de intenția de a demitiza abordările-șablon din domeniu. Demersul său
este susținut cu studii de caz centrate pe situația din România, iar punctele care au iscat controverse academice sunt tratate într-o manieră critică pe baza unei vaste experiențe la catedră și în conducerea unor societăți economice. Lucrarea se adresează profesioniștilor din domeniu, studenților la facultățile de științe economice și celor interesați de aspectele
teoretice mai puțin tributare manualelor sau schemelor instrumentale consacrate.
Volumul abordează diferitele aspecte ale psihopedagogiei speciale, urmărind educația, terapia și reabilitarea persoanelor cu nevoi speciale în cadrul instituțiilor specializate. Sunt prezentate tipurile de dizabilități, sindroame și tulburări specifice, terapii multidisciplinare și tehnici de coping, elemente de dezvoltare curriculară și programe de intervenție timpurie,
sisteme de comunicare și servicii de consiliere. Metodele de recuperare propuse au la bază cele mai recente descoperiri din domeniile geneticii umane, neuroștiințelor și neuropsihologiei, dar și din ariile psihopedagogiei speciale, psihologiei dezvoltării, ergonomiei și tehnologiilor informatice de acces. Pentru o mai bună înțelegere a conceptelor expuse, în volum au
fost incluse studii de caz și exemple practice, precum și un glosar de termeni.
Bibliografia cǎrților in curs de apariție
Bibliografia națională Română
Rostiri etice în filosofia românească, vol. II
MS-DOS
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. PERSPECTIVE DIDACTICE
Limbă și literatură
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